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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2013..  

της ..28 ης/05/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..95/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..16079/24-05-2013.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 
3463/2006 (∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
καθώς και στο θέµα που τέθηκε Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

 Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

� ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Μελέτη αξιοποίησης χώρου ΤΥΠΕΤ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία 
µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισµός αναπληρωτή γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει, που ορίσθηκε µε την 27/2013 απόφαση  
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών για το έτος 2013». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Λινάρδος Μιχαήλ. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ.  Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Νικητόπουλος 
Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
των θεµάτων 2,3,4 και 6. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Ποτίδης Χρήστος και 
Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέµατος 
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
29. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
9. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πέππας Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Σώκου Παναγής και Λουκάτος Παναγής 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σωτηρίου 
Σακελλάριος, Πέππα Αγγελικά, Στάϊκος Θεόδωρος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
8ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 5ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
11ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο  κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 6ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε θέµα «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής 
επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης δεδοµένων ότι 
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων. 

� Τα θέµατα 11, 12 και 13 συζητήθηκαν εκτός της σειράς των στην Ηµερήσια ∆ιάταξη και λόγω του 
πεπερασµένου της ώρας προτάχθηκαν κατόπιν αιτήµατος που εξέφρασαν κάποιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, συγκεκριµένα το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ» συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
ακολούθησε το 12ο µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ» και 
κατόπιν το 11ο µε τίτλο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου». 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..95/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..3ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος για να προβεί στην 
εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντάκης Κυριάκος ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  

«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το 
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η 
Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 
δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
(…)».  

Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις 
αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου.  



 4 

Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η 
αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται 
µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για 
την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή.  

Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). 

Επίσης µε το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής αναφέρει ότι η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της 
προµήθειας / υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το Ο.Ε. 
2013 (21/2013 Α. ∆. Σ. περί τροποποίησης της 270/2012 Α. ∆. Σ. η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. 
πρωτ. 12012/10221/7.3.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής) παρατίθενται στη συνέχεια αναγκαίες για τη λειτουργία του ∆ήµου προµήθειες υλικών και 
υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται έγκριση διενέργειάς τους, και συγκεκριµένα για την 
 
1. Προµήθεια Νέων και Συντήρηση Υπαρχόντων Κλιµατιστικών Μονάδων και Προµήθεια Ψύκτη 

Πόσιµου Νερού,  προκειµένου να γίνει η προµήθεια νέων κλιµατιστικών µονάδων για χώρους 
γραφείων του δήµου που δεν διαθέτουν, όπως στο αµαξοστάσιο και στον υπόγειο όροφο του 
δηµοτικού καταστήµατος, καθώς επίσης η συντήρηση των υπαρχόντων κλιµατιστικών στα κτίρια 
και εγκαταστάσεις του δήµου, και να γίνει και η προµήθεια ενός ψύκτη πόσιµου νερού για χρήση 
από τους εργαζοµένους στο χώρο του αµαξοστασίου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 
13.000 € µε χρέωση των Κ.Α. 10.7135.0008 µε τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός» µε δέσµευση ποσού 
4.600 €, Κ.Α. 70.7135.0005 µε τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός εν γένει» µε δέσµευση ποσού 5.000 € 
και Κ.Α. 10.6265.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού 
Σκευών και Λοιπού Εξοπλισµού» µε δέσµευση 3.400 € και τρόπο ανάθεσης τη διενέργεια 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 

 
2. Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου  

προκειµένου να γίνει επαύξηση ρεύµατος στις παροχές µε αρ. 13365960 στη Λ. Αθηνών στην 
περιοχή Ρεάς ∆ροσιάς και µε αρ. 03238663 του γηπέδου ποδοσφαίρου της δηµοτικής ενότητας 
Αγίου Στεφάνου µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 300 € µε ισόποση χρέωση του Κ.Α. 
20.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων για Παροχές 
Ρεύµατος ∆ΕΗ» και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση µε υποβολή προσφορών σε 
σφραγισµένους φακέλους. 

 
Επίσης σηµειώνεται ότι µε την 46/2013 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια µίας σειράς 
προµηθειών και υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων και η Προµήθεια Ασφάλτου, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 30.000 € µε πρόχειρο διαγωνισµό, και µε χρέωση εκ παραδροµής του 
Κ.Α. 30.6662.0003 αντί του ορθού Κ.Α. 30.6662.003 µε τίτλο, ο οποίος είχε ορθά αναφερθεί στη 
σχετική εισήγηση, «Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση Οδών».  
 
Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στις προµήθειες των ανωτέρω υλικών και 
υπηρεσιών, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
1. εγκρίνει τη διενέργειά τους,  
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (πρόχειρος διαγωνισµός και απευθείας ανάθεση), και 
3. τροποποιήσει την 46/2013 απόφασή του όσον αφορά την εκτέλεση της Προµήθειας Ασφάλτου µε 

χρέωση του Κ.Α. 30.6662.003 µε τίτλο «Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση Οδών». 
 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος  ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Για άλλη µια φορά δεν χορηγείται  
στους δηµοτικούς συµβούλους µαζί µε την εισήγηση κανένα στοιχείο από όπου να προκύπτει , πόσα 
κλιµατιστικά µηχανήµατα θα προµηθευτεί ο ∆ήµος και πόσα θα συντηρήσει. Έτσι καλείται το σώµα 
να µαντέψει αν υπάρχει σκοπιµότητα διάθεσης του εν λόγω ποσού.  

Κάνοντας λοιπόν τον µάντη θα πω ότι εφόσον λοιπόν µιλάµε για προµήθεια, τυχαία αναφέρω, 
5 κλιµατιστικών και ενός ψύκτη το ποσό δεν µπορεί να ξεπέρνα τις 3000 ευρώ και  µε τις υπόλοιπες 
10.000 ευρώ µπορούµε να συντηρήσουµε πάνω από 250 κλιµατιστικά µηχανήµατα. Τα παραπάνω 
νούµερα τα αναφέρω για να δείξω ότι οι εισηγήσεις που έρχονται µε αυτό τον τρόπο , ουσιαστικά µας 
ζητούν να κλείσουµε τα µάτια και να ψηφίσουµε γιατί έχουµε εµπιστοσύνη στη διοίκηση γενικά… 
επειδή για µένα κάτι τέτοιο προφανώς και δεν ισχύει θα καταψηφίσω την εισήγηση. 
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Τέλος σε ότι αφορά την αµοιβή ηλεκτρολόγου για έκδοση πιστοποιητικών επαύξησης ρεύµατος , 
εκτιµώ ότι κάποια στιγµή ο ∆ήµος θα πρέπει να απαλλαγεί από τέτοιου είδους δαπάνες , αφού η 
έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι µια εντελώς τυπική διαδικασία την οποία κάλλιστα µπορεί να 
κάνει ο µηχανολόγος µηχανικός  ή κάποιος από τους επαγγελµατικά πιστοποιηµένους 
ηλεκτρολόγους που υπηρετούν στο ∆ήµο. Κατόπιν των ανωτέρω θα καταψηφίσω την εισήγηση». 
 
Έπειτα, το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη, ως ειδική αγορητής της Παράταξης 
«Συµµαχία για τον πολίτη» και δήλωσε τα εξής: «… Ζούµε στον Άγιο Στέφανο και στον ∆ήµο 
∆ιονύσου. Τί χρειάζονται τόσα κλιµατιστικά πια; Είναι και κατά του περιβάλλοντος. Ας σκεφτούµε να 
έχουµε λίγο πιο λελογισµένη χρήση τέτοιων µηχανηµάτων. Εντάξει, δεν ζούµε µέσα στην Αθήνα. 
Ζούµε µέσα στην εξοχή. Και για τα σπίτια µας το σκεφτόµαστε αυτό αλλά και για τους κοινόχρηστους 
χώρους.  
 Να σας πω και κάτι άλλο δηλαδή; Εγώ το χειµώνα ερχόµουνα µέσα σε µία αίθουσα του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος και έσκαγα από τη ζέστη. Είχαν ανοιχτά παράθυρα. Ε, το ίδιο τώρα το 
καλοκαίρι δηλαδή πρέπει να σκάνε από την ψύξη και να ανοίγουν τα παράθυρα για να έρχεται λίγο 
ένας µέσος όρος; Ας τα σκεφθούµε λίγο αυτά τα πράγµατα». 
 

Έπειτα το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Επειδή δεν έχουµε συγκεντρωτικά 
στοιχεία σε αυτό, σήµερα δεν θα το ψηφίσουµε, και όταν θα έρθει η µελέτη θα το συνεκτιµήσουµε, θα 
τοποθετηθούµε τότε συγκεκριµένα θα εκτιµήσουµε και θα δούµε ποιά θα είναι η ψήφος µας. Σήµερα 
το καταψηφίζουµε γι' αυτό το λόγο». 
 

Τέλος ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας λαβών το λόγο πρότεινε τα εξής: «Μία παρατήρηση 
που έχει σχέση και µε την διαδικασία και µε την ουσία. Καλό θα είναι όταν έρχεται το αίτηµα για 
αναγκαιότητα, ενδεικτικός προϋπολογισµός έρχεται, να έρθει και µία ενδεικτική µελέτη ότι περίπου 
τόσα έχουµε υπολογίσει, θα το πούµε και στην Οικονοµική Επιτροπή που θα κάνει και τον 
διαγωνισµό έτσι ώστε να έχει µία αξιοπιστία το πακέτο χρήµα µε εργασία». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την 46/2013 Απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Την 21/2013 Α. ∆. Σ. περί τροποποίησης της 270/2012 Α. ∆. Σ. η οποία επικυρώθηκε µε τη µε 

αρ. πρωτ. 12012/10221/7.3.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

� Την Πράξη 33/2012 του 7ου Τµ. του Ελ. Συν. 
� Το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφο της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την µε αρ. πρωτ. 12012/10221/7.3.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με  ψήφους 18 υπέρ, 16 Κατά και 2 Λευκές 
(Άρθρο 96, § 4 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και Άρθρο 7 § 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Σ. 
«Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου»). 

 
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριου, 
Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, Γιαρένη ∆ηµητρίου, 
Στάϊκου Θεοδώρου, Τσούκα Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης(Λένας), Κυριακόπουλου 
Αθανασίου, Σώκου Ζωής, Λουκάτου Παναγή, Ζυγούνα Γεωργίου, Φέρµελη Λυδίας και Κοροβέση 
Βασιλικής  για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Οι  ∆.Σ. κ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή και Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους 
λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 

1. Τη διενέργεια - Αναγκαιότητα  Προµήθειας Νέων και Συντήρηση Υπαρχόντων Κλιµατιστικών 
Μονάδων και Προµήθειας Ψύκτη Πόσιµου Νερού και παροχής υπηρεσιών για Έκδοση 
Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου.  

2. Τον τρόπο εκτέλεσης της: 
α. Προµήθειας Νέων και Συντήρησης Υπαρχόντων Κλιµατιστικών Μονάδων και Προµήθειας 
Ψύκτη Πόσιµου Νερού µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 13.000 € µε χρέωση των Κ.Α. 
10.7135.0008 µε τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός» µε δέσµευση ποσού 4.600 €, Κ.Α. 70.7135.0005 µε 
τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός εν γένει» µε δέσµευση ποσού 5.000 € και Κ.Α. 10.6265.0002 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού Σκευών και Λοιπού Εξοπλισµού» µε 
δέσµευση 3.400 €  µε τη διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και  
β. Εκδοσης Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου προκειµένου να γίνει επαύξηση ρεύµατος στις 
παροχές µε αρ. 13365960 στη Λ. Αθηνών στην περιοχή Ρεάς ∆ροσιάς και µε αρ. 03238663 του 
γηπέδου ποδοσφαίρου της δηµοτικής ενότητας Αγίου Στεφάνου µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 
δαπάνης 300 € µε ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβή για την Έκδοση 
Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων για Παροχές Ρεύµατος ∆ΕΗ» µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης µε υποβολή προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους. 
3. Την τροποποίηση της 46/2013 απόφασής του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιονύσου όσον αφορά την 
εκτέλεση της Προµήθειας Ασφάλτου µε χρέωση του Κ.Α. 30.6662.003 µε τίτλο «Προµήθεια 
Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση Οδών». 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.     
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΜΚΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠA ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 30/05/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου.  


