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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: ..142/2018.. 

 
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 «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 16512/7-5-2018)» 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 «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ 
ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 16512/7-5-2018)». 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..142/2018.. 
 
� 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)». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 

ΣΧΕΤ:   1.   Η µε A.Π εισερχ. στον ∆ήµο 14950/20.4.18  ∆ιαταγή Πληρωµής  
της ‘Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ’ 

             2.  Το µε αρ.πρωτ. 15754/27.4.18  έγγραφό µας αναζήτησης 
απόψεων προς την ∆/νση Περ/ντος &  την ∆/νση Οικ/κού-Τµήµα Λογιστηρίου 
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             3.  Το µε αρ.πρωτ. 15754/4.5.18  έγγραφο απόψεων της ∆/νσης 
Περ/ντος  

             4.  Το µε αρ.πρωτ. 16355/4.5.18  απαντητικό  έγγραφο της ∆/νσης 
Οικ/κού-Τµήµατος Λογ/ρίου µε τις  εις αυτό συνηµµένες πράξεις του 7ου Τµ.  του 
ΕλΣυν  

 

∆ιαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας στις 27/4/18 , η επιδοθείσα στις 20/4/18  
στον ∆ήµο υπο ανω σχετικό και µε αρ. 27/2018  ∆ιαταγή Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος , που εκδόθηκε µε αίτηση της εταιρείας 
‘Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ’ κατά του ∆ήµου, µε  την οποία διατάσσεται ο ∆ήµος, 
για τους αναφερόµενους στην ∆ιαταγή λόγους, στην καταβολή, σύµφωνα µε 
την επιταγή,  του συνολικού ποσού των <15.838,84>€ (κεφ. 14143,34, τόκους 
υπερηµερίας 696,35€,  δικαστική δαπάνη 200 €,  εξοδα αντιγράφου 20€, 
εξοδα απογράφου 509,15€, συνταξη επιταγής 200€, δαπάνη επίδοσης 70€) 
νοµιµοτόκως από της επιδόσεως  
 
Επειδή υπάρχει ασφυκτική προθεσµία 15 εργασίµων ηµερών από την 
επίδοση της ∆ιαταγής ως αναφέρεται σ’αυτή για την άσκηση ανακοπής η 
οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο µέχρι την 11/5/18 (τελευταία 
ηµέρα) και να επιδοθεί αυθηµερόν και ταυτόχρονα πρέπει να προηγηθεί λήψη 
απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου, 
άµεσα µε το υπο σχετ. (2) έγγραφό µας αναζητήσαµε τις απόψεις από τις 
∆/νσεις Περιβάλλοντος και Οικονοµικού αντίστοιχα.  
 
Από τις διαβιβασθείσες υπο σχετικό (3) απόψεις της ∆/νσης Περ/ντος προκύπτει η  
αποδοχή  του ιστορικού της  ∆ιαταγής  Πληρωµής αναφέροντας συγκεκριµένα 
«..τηρήθηκε η προβλεπόµενη λόγω του κατεπείγοντος νόµιµη διαδικασία ανάθεσης 
στην εν λόγω εταιρεία (Αίτηµα Επισκευής, ∆ελτίο Εντολής Επιθεώρησης & 
Επισκευής Οχήµατος προς το Συνεργείο, Οικονοµική Προσφορά από το Συνεργείο, 
Εισήγηση στην Ο.Ε. για διάθεση του αναγκαίου χρηµατικού ποσού, πρωτογενές 
αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ, Απόφαση Ο.Ε. για τη διάθεση του αναγκαίου ποσού, 
Απόφαση Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχηµάτων, Βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης και λοιπά ενδιάµεσα βήµατα όπως λ.χ. αναρτήσεις αποφάσεων κλπ.). 
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω ∆ιαταγή 
Πληρωµής (συντήρηση, επισκευή και πώληση ανταλλακτικών) πράγµατι 
εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο και ότι η όλη διαδικασία της ανάθεσης, εκτέλεσης 
και παραλαβής διενεργήθηκε ορθά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. 
Κατόπιν τούτων από πλευράς της υπηρεσίας µας δεν υπάρχει συγκεκριµένη 
αιτίαση και επιχειρηµατολογία άρνησης της οφειλής και δεν επιβάλλεται η άσκηση 
ένδικου µέσου για την προσβολή της ∆ιαταγής Πληρωµής 
 
Σύµφωνα µε το υπο (4) σχετικό απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κού-Τµήµα 
Λογιστηρίου,           «… κατά τον έλεγχο των παραστατικών που συνοδεύουν τα 
τιµολόγια που αναφέρονται στην 27/2018 ∆ιαταγή Πληρωµής Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα, διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω προµήθειες δεν έχουν διενεργηθεί κατά 
τρόπο σύµφωνο µε τις διατάξεις του ν. 4412/16 αρ. 118 περι απευθείας αναθέσεων 
αλλά και όλες τις παλαιότερες διαταξεις όπως εχουν τροποποιηθεί αι ισχύουν. 
Επιπλέον κρίνουµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο έγιναν οι αναθέσεις δεν συνάδουν 
επίσης µε το πνεύµα των αποφάσεων του 7ου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
τις οποιες επισυνάπτουµε»  
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Ως εκ  τούτων, καθόσον αφορά την ιστορική βάση της  ∆ιαταγής η οποία 
συνοµολογείται και δεν αµφισβητείται δεν φέρεται να υφίσταται  έδαφος για 
εναντίωση , υφίσταται όµως η δυνατότητα προβολής νοµικών λόγων και 
επιχειρηµάτων. 
 
Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα για την  κατεπείγουσα εισαγωγή της 
έτι και εκτός ηµερησίας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση  της Ο.Ε  στις 
8/5/18 προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου της 
ανακοπής κατά της  ανω διαταγής πληρωµής.  
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τη µε A.Π εισερχ. στον ∆ήµο 14950/20.4.18  ∆ιαταγή Πληρωµής  της 

‘Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ’ 
� Το µε αρ.πρωτ. 15754/27.4.18 έγγραφό της νοµικής υπηρεσίας 

αναζήτησης απόψεων προς την ∆/νση Περ/ντος &  την ∆/νση Οικ/κού-
Τµήµα Λογιστηρίου 
� Το µε αρ.πρωτ. 15754/4.5.18  έγγραφο απόψεων της ∆/νσης Περ/ντος  
� Το µε αρ.πρωτ. 16355/4.5.18  απαντητικό  έγγραφο της ∆/νσης 

Οικ/κού-Τµήµατος Λογ/ρίου µε τις  εις αυτό συνηµµένες πράξεις του 7ου 
Τµ.  του ΕλΣυν. 
� Το γεγονός ότι εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέµατος. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της µε A.Π 
εισερχ. στον ∆ήµο 14950/20.4.18  ∆ιαταγή Πληρωµής  της ‘Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
ΑΕ’. 
 
 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. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


