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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

            Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2021 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις 
δημοτικές υπηρεσίες: Α) Μίσθωση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ, Β) 
Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος & Γ) Καθαρισμός φρεατίων. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα , στις  31 του  μήνα    Μαρτίου  του  έτους  2021,  ημέρα  της  

εβδομάδας Τετάρτη  και  ώρα 19.30 συνήλθε  σε Τακτική  Συνεδρίαση  το Δημοτικό  

Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 8057/19/26-03-2021  

έγγραφη  πρόσκληση   της Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  

Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ 

Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου 

σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη 

συνεδρίαση 37 μέλη: 

                                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                            ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.   1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 21 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. 2 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 22 ΧΑΛΑΡΗ Α. 3 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 
4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 23 ΔΗΜΟΥ Π. 4 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.   

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 25 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   
7 ΘΑΝΟΥ Μ. 26 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.   
8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 27 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 28 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.   

10 ΜΑΘΑΣ Ι. 29 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.   
11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 30 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.   
12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.   

13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 32 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   

14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 33 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   

15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 34 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   

16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 35 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 36 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.   

18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 37 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.   

19 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ.     

         Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. 

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα 

με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

       Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ αρ. 40/2020 
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, 163/2020 & 426/20020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. πρωτ. 

60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σε συνδυασμό με το άρθρο  παρ. 1 της 

Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 

    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το   6ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης 

σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος  την υπ' αριθμ. Πρωτ. 7928/24-

03-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία  έχει ως εξής: 

 

<< ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις 
δημοτικές υπηρεσίες : 
Α) Μίσθωση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ,λπ. 
Β) Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος 
Γ) Καθαρισμός φρεατίων 
 
 
Κυρία Πρόεδρε, 
Η παρούσα αφορά την λήψη απόφασης για τις παρακάτω μισθώσεις: 
 

 Μίσθωση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ. ΚΑΕ 30.6238.01 ποσού 
18.000,00 € και αφορά τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων κλπ. όπου απαι-
τείται ειδικό ερπυστριοφόρο μηχάνημα και λοιπά μηχανήματα ανάλογα με την μορ-
φολογία του εδάφους τα οποία δεν διαθέτει ο Δήμος μας. 

 Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος κ.λπ. ΚΑΕ 30.6233.03 ποσού 6.000,00 
€ και αφορά την μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος ύψους 30 μέτρων και 
πλατφόρμας, το οποίο χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ιστών μεγάλου ύψους, 
αντικατάσταση λαμπτήρων, καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων, καθαρισμό κτι-
ρίων κλπ. και ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοια μηχανήματα  

 Καθαρισμός φρεατίων ΚΑΕ 25.6275.32 ποσού 37.000,00 € μιας και ο Δήμος δεν 
διαθέτει τέτοιου είδους μηχανήματα καθώς και επαρκές μόνιμο προσωπικό. 

 
Παρακαλούμε όπως εισάγετε στο Σώμα για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
ανωτέρω εργασιών που εκτελούνται κατ’ έτος. Κατόπιν λήψης της απόφασης να 
διαβιβασθεί για περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

    Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
         Άγγελος Γαβαλάς>> 
     Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις 

των,  κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

      Ακολούθως  η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις 

ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Μπάντος, Χάλαρη, Γρίλλιας, Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος (διότι θα 

προτιμούσε να αγοράσουμε καλαθοφόρο και να εκπαιδεύσουμε υπάλληλο να το χειρίζεται) Σκια-

διώτη ψήφισαν λευκό (καθώς και για τους υπόλοιπους  λόγους που αναγράφονται στα απομαγνη-

τοφωνημένα πρακτικά).  
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 

του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 

στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων….» 

 

Τεκμηριώνει  την  αδυναμία εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών  από τις δημοτικές υπηρεσίες: 

 

 Μίσθωση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ. ΚΑΕ 30.6238.01 ποσού 18.000,00 € και 

αφορά τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων κλπ. όπου απαιτείται ειδικό ερπυστριο-

φόρο μηχάνημα και λοιπά μηχανήματα ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους τα οποία 

δεν διαθέτει ο Δήμος μας. 

 Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος κ.λπ. ΚΑΕ 30.6233.03 ποσού 6.000,00 € και 

αφορά την μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος ύψους 30 μέτρων και πλατφόρμας, 

το οποίο χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ιστών μεγάλου ύψους, αντικατάσταση λα-

μπτήρων, καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων, καθαρισμό κτιρίων κλπ. και ο Δήμος δεν 

διαθέτει τέτοια μηχανήματα  

 Καθαρισμός φρεατίων ΚΑΕ 25.6275.32 ποσού 37.000,00 € μιας και ο Δήμος δεν διαθέτει 

τέτοιου είδους μηχανήματα καθώς και επαρκές μόνιμο προσωπικό, 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ. κ. Διαβολίτσης, Λασκαρίδης, 

Δούρου, Παπαδακάκης, Βρεττός. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  29/31-03-2021    

Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ                                                              ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ  ΟΛΓΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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