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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..145/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/24-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..24η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. 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.  ..13042/20-5-2016.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «A)Aπευθείας ανάθεση  της εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου 
µας” 
Β)Έγκριση  της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και   διάθεση  πίστωσης» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 
εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  
σε εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς από την 
σχολική περίοδο 2016-2017 - Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή 
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας»». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον παντός 

αρµοδίου δικαστηρίου κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της ταµειακής 
βεβαίωσης της  ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
43/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της 
από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 
32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Πανοτόπουλου Παναγιώτη ποσού (10.000,00 € και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (Έκδοση Κάρτας Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ))». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης &  
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Αυτοκινήτων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 
2016 για την Προµήθεια Υδραυλικών ειδών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την  Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και 
Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 20156 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των σχετικών 
πιστώσεων Προϋπολογισµού  για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2016-2017» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για έκδοση Πινακίδων 
Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων έργου». Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την “Προµήθεια 
λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  ο.ε.  
2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
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3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..145/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον παντός 

αρµοδίου δικαστηρίου κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της ταµειακής 
βεβαίωσης της  ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 

Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η  µε αρ. 21738/2016 ατοµική ειδοποίηση [αρ. πρωτ. 
εισερχ. στον ∆ήµο 11951/12.5.16] της ∆ΟΥ Κηφισιάς µε την οποία γνωστοποιείται  
οφειλή του ∆ήµου ύψους ‘701.117,06’ € που έχει βεβαιωθεί δυνάµει της 
αναφεροµένης στην ειδοποίηση µε αρ. 2627/16 Ταµειακής Βεβαίωσης, ενώ 
καταχωρείται και απειλή επιδίωξης αναγκαστικής είσπραξης  

Λόγω του κατεπείγοντος εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 12259/16-5-2016         
εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου προς τον δικηγόρο του ∆ήµου για την άµεση άσκηση 
παντός προβλεποµένου ενδίκου µέσου (ανακοπής και αίτησης αναστολής ΚΕ∆Ε κ.α) 
κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της Ταµειακής Βεβαίωσης ενώπιον κάθε αρµοδίου 
δικαστηρίου  µε αίτηµα προσωρινής διαταγής αναστολής της προόδου της διαδ/σιας 
εκτέλεσης.  

Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω συντρέχει νόµιµη περίπτωση  επικύρωσης/ έγκρισης 
της προαναφερόµενης εξουσιοδότησης και της άσκησης των αναφεροµένων σ’αυτή  
ενδίκων µέσων.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία να επικυρώνει και να εγκρίνει την µε αρ. πρωτ. 12259/16-5-2015  
εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου και να παρέχει την εντολή στον  δικηγόρο του ∆ήµου 
∆ιονύσου ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ∆ΣΑ 13802), να καταθέσει ενώπιον παντός 
αρµοδίου δικαστηρίου κάθε προβλεπόµενο ένδικο µέσο [ανακοπή & αίτηση 
αναστολής & παν τι άλλο]   µε πρόσθετο  αίτηµα (επί της αναστολής) χορήγησης 
προσωρινής διαταγής κατά της ανωτέρω µε αρ. 21738/16 ατοµικής ειδοποίησης και 
της µε αρ. 2627/16 Ταµειακής Βεβαίωσης της ∆ΟΥ Κηφισιάς, να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο κατά την εκδίκασή τους,   να καταθέτει υπόµνηµα και να 
πράττει κάθε τι νόµιµο προς περαίωση της παρούσης εντολής, εγκρίνοντας σε κάθε 
περίπτωση, εφόσον έχουν διενεργηθεί, την άσκηση και κατάθεση των 
προβλεποµένων ενδίκων µέσων σε κάθε αρµόδιο δικαστήριο. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Τη µε αρ. 21738/2016 ατοµική ειδοποίηση [αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 

11951/12.5.16] της ∆ΟΥ Κηφισιάς. 
� Τη µε αρ. πρωτ. 12259/16-5-2016 εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου προς τον 

δικηγόρο του ∆ήµου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει και επικυρώνει την µε αρ. πρωτ. 12259/16-5-2015 εξουσιοδότηση 
∆ηµάρχου και παρέχει εντολή στον δικηγόρο του ∆ήµου ∆ιονύσου ΙΩΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ∆ΣΑ 13802), να καταθέσει ενώπιον παντός αρµοδίου δικαστηρίου 
κάθε προβλεπόµενο ένδικο µέσο [ανακοπή & αίτηση αναστολής & παν τι άλλο] µε 
πρόσθετο αίτηµα (επί της αναστολής) χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της 
ανωτέρω µε αρ. 21738/16 ατοµικής ειδοποίησης και της µε αρ. 2627/16 Ταµειακής 
Βεβαίωσης της ∆ΟΥ Κηφισιάς, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο κατά 
την εκδίκασή τους, να καταθέτει υπόµνηµα και να πράττει κάθε τι νόµιµο προς 
περαίωση της παρούσης εντολής, εγκρίνοντας σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν 
διενεργηθεί, την άσκηση και κατάθεση των προβλεποµένων ενδίκων µέσων σε κάθε 
αρµόδιο δικαστήριο. 

 
 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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