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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..153/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..31ης/5/2013.. της ..12ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 31η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 16355/27-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
σχετικά µε ζηµία που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση στο τέρµα της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη στην Ανοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας µε υποδηλούµενο αίτηµα 
αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΓΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -300- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 
559,65€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.476€». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το έργο: 
«∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 924.908,14 € για το έτος 
2013 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102»». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 5.880,05 € συµπ. Φ.Π.Α  για 
το έργο: «Επισκευή κ΄ βελτίωση οδικού δικτύου 2010»  της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: « Προσθήκη δύο 
αιθουσών διδασκαλίας και ΑΠΧ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ  9ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: «Mελέτη 2/θ 
ολοήµερου νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για 
την Επισκευή, Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου 
Ύδατος στη ∆ιπλή ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις 
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Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη 
∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το «Καθαρισµό 
δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού», µε 
συνολικό προϋπολογισµό 14.876,85€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Στέφανου Αθανασιάδη)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Zaka Sofika του Perikli» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου 
ετών   2006-2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή  
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2013» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 1) για αποζηµίωση δηµοτικών 
συµβούλων στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012 και 2) για 
απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου ∆ιονύσου» 
� ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή 

τιµολογίου της ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά 
έξοδα» 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την 
ΤΟΜΗ ΑΕ» 
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Μετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2013» 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
– Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
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2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος    
4. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά την ψήφιση του 3ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου Θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά την ψήφιση του 14ου Θέµατος της 
ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..153/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή 

τιµολογίου της ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά 
έξοδα» 

 
Με την 211/2012 διαταγή πληρωµής Ειρηνοδικείου Μαραθώνος υποχρεούται ο 

∆ήµος να καταβάλει στην  ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ α) το επιδικασθέν 
κεφάλαιο το ποσό των 7.437,40 € β) το συνολικό ποσό των 466,70 € για νόµιµους 
τόκους του παραπάνω ποσού γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 
170,00 €  και δ) για έκδοση απογράφου, παρόντος φωτοαντιγράφου επικύρωση και 
χαρτοσήµανση αυτού, σύνταξη παρούσης επιταγής, παραγγελία προς επίδοση και 
επίδοση, ποσό 300,00 €, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.347,10 €.  

Από τα στοιχεία των σχετικών φακέλων προκύπτει ότι η εταιρεία ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ 
– Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ προσέφυγε δικαστικά διότι το εν λόγω τιµολόγιο που αφορά 
τη σχετική δαπάνη δεν παραδόθηκε στο Λογιστήριο του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου 
µέσα στη χρήση του 2010 ώστε εξ΄ απογραφής να συµπεριληφθεί στα ΠΟΕ του 2011 
και των επόµενων ετών.    

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5. Την υπ΄αριθ. 211/2012 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 
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6. Το υπ΄αριθ. 11/18-01-2010 Τιµολόγιο της ˝ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ˝ 

 
  Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, συνολικού ποσού 8.347,10 € 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 481 27/5/201
3 

00.6492  δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 8.347,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.347,10 € 
 

 
   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Στην προκειµένη περίπτωση, 
παρά το γεγονός ότι ο πρώην ∆ήµος Αγ. Στεφάνου παρέλαβε ανεπιφύλακτα το έργο 
που κατασκεύασε η εταιρεία  «Κοινοπραξία Επίγειος ΑΤΕ – Ζδράκας Ιωάννης», ο 
καλλικρατικός ∆ήµος ∆ιονύσου δεν µερίµνησε ως όφειλε ώστε αυτή να πληρωθεί 
έγκαιρα το ποσό των 7437,40 ευρώ που προέκυπτε από τη σχετική δεύτερη εντολή 
πληρωµής παρόλο ότι οχλήθηκε από αυτήν. Αποτέλεσµα να εκδοθεί η υπ.αριθµ. 
211/2012 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, κατά της οποίας µάλιστα 
δεν ασκήθηκε ανακοπή, ενώ θα έπρεπε, αφού δεν αποφάσισε σχετικά η Ο.Ε. Από τα 
προαναφερθέντα προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα: 1) Ποιοι ευθύνονται για την µη 
έγκαιρή πληρωµή της υπ’ όψιν εταιρείας που επιβάρυνε το ∆ήµο µε το ποσό των 
936,70 ευρώ και 2) Ποίος αποφάσισε αναρµοδίως, αντί της Ο.Ε, να µην ασκηθεί 
ανακοπή κατά της άνω διαταγής πληρωµής. 

Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν υπεύθυνοι που µε την ολιγωρία και τις παραλείψεις τους 
επέφεραν την πιο πάνω οικονοµική ζηµία στο ∆ήµο. Αυτοί πρέπει να αναζητηθούν και 
να πληρώσουν τη ζηµιά . 

Για τους πιο πάνω λόγους και το γεγονός που έχω καταγγείλει ότι η σύνθεση της 
Ο.Ε είναι παράνοµη µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να µην 
επιφέρουν νόµιµα αποτελέσµατα, θα καταψηφίσω την εισήγηση» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  
� Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών.  
� Την υπ΄αριθ. 211/2012 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 
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� Το υπ΄αριθ. 11/18-01-2010 Τιµολόγιο της ˝ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ˝ 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Μπούσµπουρα για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησής του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
  Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή τιµολογίου της ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – 

Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ και για δικαστικά έξοδα και διαθέτει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 
00.6492 «δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων», του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, συνολικού ποσού 8.347,10 € 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩ93-ΑΡΕ


