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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..141/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..9ης/17-4-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .8η Μαΐου 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. 16365/4-5-
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∆: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων» 
για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε (Αλουµίνια).». 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2018 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ».». 

3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 
16512/7-5-2018)». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 
16504/7-5-2018)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Εργατοτεχνικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου στην Ασφάλεια και 
Υγιεινή στην Εργασία» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»».  

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

O ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 1ου θέµατος 
ΕΗ∆«Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικών αναδόχων για την «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ 
ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2018 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ»» λέγοντας ότι 
λόγω της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την άσκηση ή µη των ένδικων 
µέσων πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση.  

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
� Την εισήγηση  

 
Οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ 

ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2018 
∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ»». 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..141/2018.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ 

ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2018 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ».». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 

Έχοντας υπόψη:  
1) Την αριθ. 23/16-3-2018 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Μαραθώνος για την εταιρεία  «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.». 
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2) Το αριθ. πρωτ. 16494/7-5-2018 γνωµοδοτικό σηµείωµα της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες» 
του Νόµου  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα «Καλλικράτης»», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 54 του Νόµου 4447/2016,  σύµφωνα µε τις οποίες:  «1. Η 
οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: …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,…. ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων 
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από 
αυτά… 2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης 
παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση 
δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 
σχετικής απόφασης». 

4) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2017 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

5) Τον πίνακα υπολογισµού των τόκων υπερηµερίας από την επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
 
 

 Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα 
εξής: 

1) Την κατεπείγουσα εισαγωγή της παρούσας εισήγησης στην 
συνεδρίαση της  Οικονοµικής Επιτροπής στις 8-5-2018 για λήψη 
απόφασης, λόγω προθεσµίας.  

2) Την λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της 
εφέσεως κατά της άνω διαταγής πληρωµής.  

3) Σε περίπτωση που αποφασιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή η µη 
άσκηση περαιτέρω ενδίκου µέσου, να εγκριθούν οι σχετικές δαπάνες  
και να διατεθούν πιστώσεις για την  πληρωµή των ∆ικαστικών εξόδων 
και των τόκων υπερηµερίας   ποσού  (523,20) ΕΥΡΩ  σε βάρος του ΚΑ 
00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και ποσού 
(220,39) ΕΥΡΩ σε βάρος του ΚΑ 00.6823 µε την ονοµασία "Τόκοι 
υπερηµερίας χρήσης" , αντίστοιχα.  

Η πίστωση που απαιτείται για την πληρωµή του επιδικασθέντος κεφαλαίου 
έχει διατεθεί µε τη σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που αφορά 
την διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για την εξόφληση  
υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την αριθ. 23/16-3-2018 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Μαραθώνος για την εταιρεία  «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.». 
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� Το αριθ. πρωτ. 16494/7-5-2018 γνωµοδοτικό σηµείωµα της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου 
� Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2017 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες. 
� Τον πίνακα υπολογισµού των τόκων υπερηµερίας από την επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
� Το γεγονός ότι εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέµατος. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1) Εγκρίνει τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της άνω 

διαταγής πληρωµής.  
2) Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες που προκύπτουν από την ανωτέρω 

απόφαση και διαθέτει πιστώσεις για την  πληρωµή των ∆ικαστικών 
εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ποσού  (523,20) ΕΥΡΩ  σε βάρος 
του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και ποσού 
(220,39) ΕΥΡΩ σε βάρος του ΚΑ 00.6823 µε την ονοµασία "Τόκοι 
υπερηµερίας χρήσης" , αντίστοιχα.  

Η πίστωση που απαιτείται για την πληρωµή του επιδικασθέντος κεφαλαίου 
έχει διατεθεί µε τη σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που αφορά 
την διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για την εξόφληση  
υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 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. Στασινοπούλου Αναστασία. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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