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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..1η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..1/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..1ης/16-1-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .16η Ιανουαρίου 2018., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. .2007/15-1-2018.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

� ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ 
ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 

    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον χαρακτήρα του θέµατος 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ» λέγοντας ότι το θέµα είναι κατεπείγον λόγω της ύπαρξης 
καταληκτικής ηµεροµηνίας για την κατάθεση ανακοπής κατά των διαταγών 
πληρώµης. 
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Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την εισήγηση του δηµάρχου. 

 
Οµόφωνα  εγκρίνει το κατεπείγον χαρακτήρα του θέµατος «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..1/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ 

ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
ΣΧΕΤ:    1. Οι µε αρ.πρωτ.  εισερχ. στον ∆ήµο 42275/19.12.17 , 

42742/21.12.17, 42103/18.12.17, 42746/21.12.17,& 42754/21.12.17 ∆/γές 
Πληρωµής της ΗΑΤΚΑR  SERVICE AE, Γεωργίου Μαγγίνα,  ΑΒΟ DEMAN 
ABETE,  Γεωργίου Ρήγα & Γεωργίου   Καραµούτσου,  

               2. Τα µε Α.Π 593/4.1.18, 1350,9.1.18, 581/4.1.18, 1343/9.1.18 & 
1346/9.1.18  έγγραφα της Ν.Υ περι επείγουσας αναζήτησης απόψεων επι των 
ανω   ∆.Π  

               3. Οι µε ταυτάριθµο αριθµό πρωτοκόλλου (ως της αναζήτησης των 
απόψεων) απόψεις της ∆/νσης Περ/ντος 

               4. το µε αρ.πρωτ. 1371/18 έγγραφο/απόψεις του Γρ. Πολ. 
Προστασίας  

               5. Η µε αρ.πρωτ. 1901/15-1-2018 γνωµοδοτική εισήγηση της Ν.Υ  
 

 
 
Εισάγεται σε κατεπείγουσα/έκτακτη συνεδρίαση το θέµα παρόν θέµα για λήψη 
απόφασης άσκησης ή µη ενδίκου µέσου λόγω της οριακής προθεσµίας  
 
Κοινοποιήθηκαν στον ∆ήµο οι υπο (1) σχετικό ∆/γές Πληρωµής που αφορούν  
σε αξιώσεις από επισκευές οχηµάτων.  
Σύµφωνα µε  τις  υποβληθείσες υπηρεσιακές απόψεις (σχετ. 3 & 4) για τις 
αναθέσεις που αφορούν οι παραπάνω ∆/γές, τηρήθηκε η προβλεπόµενη 
διαδικασία, λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε, πραγµατοποιήθηκαν 
ορθά οι συµφωνηθείσες εργασίες, έγινε η προβλεπόµενη παραλαβή τους και 
δεν έχει διενεργηθεί η πληρωµή από τον ∆ήµο για τυπικούς λόγους,  όπως δε 
αναφέρεται στα υπηρεσιακά έγγραφα δεν υπάρχει κάποια αµφισβήτηση για 
την ορθή  εκτέλεση των εργασιών, ούτε επιχείρηµα για εναντίωση σ’αυτές. Με 
την γνωµοδοτική εισήγηση της νοµικής υπηρεσίας, ως εκ του περιεχοµένου  
των υπηρεσιακών εγγράφων εκτιµάται  ότι λόγω της αποδοχής του ιστορικού 
των ∆/γών δεν υφίσταται έδαφος προσβολής καθώς θα απέβαινε ατελέσφορη. 
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Συντασσόµενος και αποδεχόµενος   τις προαναφερόµενες υπηρεσιακές 
απόψεις & γνωµοδοτική εισήγηση, , εισηγούµαι  την σύµφωνα µε αυτές λήψη 
απόφασης .  

 
Κατόπιν ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της επιτροπής πρότεινε την µη άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά των παρακάτω περιπτώσεων: 
α) Καραµούτσος Γεώργιος αρ. εισ. πρωτ. 42754/21-12-17 ∆ιαταγής 
πληρωµής. 
β) Μαγγίνας Γεώργιος αρ. εισ. πρωτ. 42742/21-12-17 ∆ιαταγής 
πληρωµής.  
γ) εταιρία “HATKAR SERVICE Α.Ε.”  αρ. εισ. πρωτ. 42275/19-12-17 
∆ιαταγής πληρωµής.  
δ) Ρήγας Γεώργιος αρ. εισ. πρωτ. 42746/21-12-17 ∆ιαταγής πληρωµής.  
 και την άσκηση των ενδίκων µέσων για την εταιρία “ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ” 
αρ. εισ. Πρωτ. 42103/18-12-2017 ∆ιαταγή Πληρωµής. 

 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Οι µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 42275/19.12.17 , 42742/21.12.17, 

42103/18.12.17, 42746/21.12.17,& 42754/21.12.17 ∆/γές Πληρωµής 
της ΗΑΤΚΑR  SERVICE AE, Γεωργίου Μαγγίνα,  ΑΒΟ DEMAN 
ABETE,  Γεωργίου Ρήγα & Γεωργίου   Καραµούτσου,  
� Τα µε Α.Π 593/4.1.18, 1350,9.1.18, 581/4.1.18, 1343/9.1.18 & 

1346/9.1.18  έγγραφα της Ν.Υ περι επείγουσας αναζήτησης απόψεων 
επι των ανω   ∆.Π  
� Οι µε ταυτάριθµο αριθµό πρωτοκόλλου (ως της αναζήτησης των 

απόψεων) απόψεις της ∆/νσης Περ/ντος 
� το µε αρ.πρωτ. 1371/18 έγγραφο/απόψεις του Γρ. Πολ. Προστασίας  
� Η µε αρ.πρωτ. 1901/15-1-2018 γνωµοδοτική εισήγηση της Ν.Υ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
α) Καραµούτσος Γεώργιος αρ. εισ. πρωτ. 42754/21-12-17 ∆ιαταγής 
πληρωµής. 
β) Μαγγίνας Γεώργιος αρ. εισ. πρωτ. 42742/21-12-17 ∆ιαταγής 
πληρωµής.  
γ) εταιρία “HATKAR SERVICE Α.Ε.”  αρ. εισ. πρωτ. 42275/19-12-17 
∆ιαταγής πληρωµής.  
δ) Ρήγας Γεώργιος αρ. εισ. πρωτ. 42746/21-12-17 ∆ιαταγής πληρωµής.  
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2) Εγκρίνει την άσκηση των ενδίκων µέσων για την εταιρία “ABO DEMAN 
ΑΒΕΤΕ” αρ. εισ. Πρωτ. 42103/18-12-2017 ∆ιαταγή Πληρωµής. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

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

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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