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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..118/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..9ης/17-4-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .17η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 
13853/13-4-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επικαιροποίηση εντολής νοµικής εκπροσώπησης για την 
υπόθεση    ΕNERGA KAI HELLAS POWER». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για παραίτηση από το ένδικο µέσο και της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την   ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου 
της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία: 
α)Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και β) Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων, οµάδα Β (Υλικά Χρωµατοπωλείου) και οµάδα ∆(Σιδηρικά)».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη ανά οµάδα  
του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων 
κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» 
συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής 
Περιγραφής για την προµήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, 
τρίπτυχων, προσκλήσεων, µπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλιοθηκών για τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια στολών Παιδικής Χορωδίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση άσκησης ή µη ένδικου µέσου της αναιρέσεως κατά της 
605/18 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου επί της υποθέσεως «ΒΛΑΣΙΟΣ 
ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ»».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε φρεάτιο».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Εργαλείων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 16ο:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης).».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια αναλωσίµων για τους νέους εκτυπωτές του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
(CPV: 30125110-5 - Α∆ΑΜ: 18REQ002933418), β) των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών και γ) του τρόπου διενέργειας της προµήθειας».  
� ΘΕΜΑ 18ο:« ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ & ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..118/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 18ο:« ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ & ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 
 
 
ΣΧΕΤ:    1. Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 9855/15.3.18 απόφαση του 

ΜΠρΑθ επι αγωγής Ν.Αθουσάκη                  
              2. Η µε αρ. πρωτ. Εισερχ. Στον ∆ήµο 36751/30.12.15  µε αρ. 

119208/456/2015 αγωγή  
              3. Οι υπ’αρ. 61, 64,  & 189/10 ΑΚΣ  Σταµάτας  
              4. Η µε αρ. 59/2012 ΑΟΕ  
              5. Το µε αρ. 1415/12  Χ.Ε  
              6. Τα  υπ’αρ.πρωτ. 1790/16 & 2943/15 έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κών 

Υπηρεσιών 
              7. Αντίγραφο των κατατεθεισών προτάσεών µας κατά τη συζήτηση  

της αγωγής 
 
 
Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο την 15/3/2018 η υπο (1) σχετικό απόφαση του 
ΜΠρΑθ που εκδόθηκε επι της υπο (2) σχετικό αγωγής του δικηγόρου 
Ν.Αθουσάκη µε την οποία αξίωνε αµοιβές νοµικών υπηρεσιών συνολικού 
ύψους <7.275>€ για δικαστικές υποθέσεις που χειρίσθηκε της πρώην 
Κοινότητας Σταµάτας.  
Από τα υπο (3), (4),  (5) & (6) σχετικά έγγραφα προέκυπτε πως πράγµατι για 
ποσό <2500,59>€ (2033+ΦΠΑ 23%=467,59€)  υπήρχαν οι σχετικές 
αποφάσεις ανάθεσης και καθορισµού της αµοιβής (σχετ. 3) που 
επικυρώθηκαν  µε την   59/12 ΑΟΕ (σχετ. 4) , συνταχθέντος του  µε αρ. 
1415/12 Χ.Ε προς πληρωµή το οποίο όµως κατά τον Επιτροπικό έλεγχο  
επιστράφηκε αθεώρητο για τυπικούς λόγους  όπως εξάλλου βεβαιώνεται και 
µε τα υπο (6) σχετικό έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών  
Ενόψει τούτων κατά την συζήτηση της αγωγής, αναφερθήκαµε στην πράγµατι 
προκύπτουσα από τα έγγραφα και αποφάσεις θεµελίωση της προβαλλόµενης 
αξίωσης για το ανω ποσό το οποίο είχε ήδη ενταλµατοποιηθεί, ενω  εχώρησε 
σχετική άρνησή µας για το υπόλοιπο και πέραν τούτου ποσό των <5242>€ 
(7275-2033), γεγονός που συνέτεινε στο να δηλωθεί  περιορισµός από τον 
ενάγοντα στο ανω ποσό του Χ.Ε για το οποίο εκδόθηκε και αφορά η υπο (1) 
σχετικό απόφαση η οποία εν τοις πράγµασι αποτελεί προϊόν δικαστικού 
συµβιβασµού. 
 
Από το σύνολο των σχετικών εγγράφων και των αποφάσεων των αρµοδίων 
οργάνων  προκύπτει το βάσιµο και η αποδοχή της αξίωσης. Η απεύθυνση & 
επιλογή του ενάγοντα στην έκδοση της προκείµενης απόφασης, είναι 
πρόδηλο πως δεν οφείλεται στην άρνηση του ∆ήµου να ανταποκριθεί στην 
αναληφθείσα αναγνωρισµένη υποχρέωσή τους, αλλά στην εκ λόγων τυπικών 
µη περαιτέρω θεώρηση της σχετικής δαπάνης .  
Ως εκ  τούτου, συνεπεία της προκύπτουσας εξ εγγράφων  αποδοχής της 
προκείµενης οφειλής δια των ανω αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων,  δεν 
τίθεται θέµα αµφισβήτησής της προς εναντίωση, δεδοµένης της αναγνώρισης 
της αξίωσης δια της εν τέλει ενταλµατοποίησής της  
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Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα στην Ο.Ε λόγω αρµοδιότητας  προς 
λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου  κατά της  ανω 
απόφασης εισηγούµενοι  την αποδοχή της.  
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τη µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 9855/15.3.18 απόφαση του ΜΠρΑθ 

επι αγωγής Ν.Αθουσάκη                  
� Τη µε αρ. πρωτ. Εισερχ. Στον ∆ήµο 36751/30.12.15  µε αρ. 

119208/456/2015 αγωγή  
� Τις υπ’ αρ. 61, 64,  & 189/10 ΑΚΣ  Σταµάτας  
� Την µε αρ. 59/2012 ΑΟΕ  
� Το µε αρ. 1415/12  Χ.Ε  
� Τα  υπ’ αρ. πρωτ. 1790/16 & 2943/15 έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κών 

Υπηρεσιών  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  
 Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε αρ. πρωτ. εισερχ. 
στον ∆ήµο 9855/15.3.18 απόφασης του Μ.Πρ.Αθ. επί αγωγής Ν. Αθουσάκη 
καθώς αναγνωρίζει το βάσιµο και η αποδοχή της αξίωσης του προσφεύγοντα 
αφού δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησής της προς εναντίωση, δεδοµένης της 
αναγνώρισης της αξίωσης δια της εν τέλει ενταλµατοποίησής της.  
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

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

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 

 


