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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-4-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..140/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..13ης/8-4-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η Απριλίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
14946/4-4-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2016 (Χρήση 
01/01 - 15/12/2016) του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης  του υπάρχοντος 
σχετικού ΚΑΕ  για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε Κωδικό µε τον τίτλο 
‘Αποζηµίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή 
δηµιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο τον προαναφερόµενο τίτλο και β) 
έγκριση άµεσης αναµορφώσεως του προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος 
των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων 
δικηγόρων και για κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 66/2019 απόφασης Ο.Ε.».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών  για την «Προµήθεια 
ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%» 
ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Αίτηµα της κ. Καψιµάνη Αγγελικής περί καταβολής αποζηµίωσης 
για γδάρσιµο της δεξιάς πλευράς του οχήµατος που προκλήθηκε από εξέχον 
πλέγµα µπάρας» 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
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ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ. Μαπάκη Θεόδωρου περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής 

συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και 
ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν 
για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
µαθητών των γυµνασίων ∆ροσιάς και ∆ιονύσου και µαθητών του College 
Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του 
υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων 
∆ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης.  
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Κριεµάδης Στέφανος.  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..140/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής 

συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς».  
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤ. 1. Η µε αριθ. 12661/15-3-2019/25-2-2019 Γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

 2. Το µε αριθ. εισερ. πρωτ. 4890/2019 έγγραφο των Αιµιλίας 
Μπερουκλή κλπ. 

 
 

Με το υπ’ αριθ. 2 σχετικό έγγραφο µας εκδηλώθηκε η 
πρόθεση/πρόταση των Αιµιλίας, Βασιλικής, Σοφίας και Παρασκευής 
Μπερουκλή περί δικαστικού συµβιβασµού της από 2001 µεταξύ αυτών και 
του ∆ήµου διαφοράς/αντιδικίας σχετικά µε ακίνητο. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 παρ. 1 περ. ιδ 
«αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 
κατάργηση δίκης µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ και εισηγείται 
στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό ή την κατάργηση 
δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου κατέθεσε την υπ’ αριθ. 1 σχετ. 
γνωµοδότησή της επί του θέµατος, την οποία θέτουµε υπόψη σας 
προκειµένου να λάβετε σχετική απόφαση/εισήγηση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου. 
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         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Η µε αριθ. 12661/15-3-2019/25-2-2019 Γνωµοδότηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου 
� Το µε αριθ. εισερ. πρωτ. 4890/2019 έγγραφο των Αιµιλίας Μπερουκλή 

κλπ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Παραπέµπει το θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο θέτοντας υπόψη του και 
την αριθ. 12661/15-3-2019/25-2-2019 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αντ/χο Πολεοδοµίας. 


