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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..273/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..19ης/22-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .22η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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. 
21216/18-6-2018.. 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 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ».  
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 
Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α».  
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού 
προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια µηχανήµατος 
θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης 
αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2019 – 2022 ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018».  
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� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  
δικαστικού επιµελητή».  

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΧΑΝΤΜΠΟΛ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο  super 
manket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ:20401)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(20399)».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“LONGEVITY-DIET” - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε. για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τoν Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης 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. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..273/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  

δικαστικού επιµελητή».  
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  
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 Σύµφωνα µε τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης  η οικονοµική επιτροπή έχει την 
αρµοδιότητα να: 
 
α) 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, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, 
 
β) µε την επιφύλαξη της [παραπάνω] παραγράφου του [N.3852/10], καταρτίζει 
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήµονες, 
 

Σύµφωνα µε το . Άρθ. 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε 
από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 για την 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου [..], προέδρου 
συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, 
χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. 
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η 
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 του 
Ν.4412/2016)  
Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117 και 118, µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του 
καθ' ύλην αρµοδίου Υπουργού. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Ο ∆ήµος µας έχει ανάγκη της παροχής υπηρεσιών  δικαστικού 
επιµελητη για πράξεις επίδοσης δικογράφων ή οποιουδήποτε 
εγγράφου και στη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων, για ενέργειες 
αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης, για τη σύνταξη κάθε 
αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού 
πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, 
έρευνα, κλ που παρέχεται από δικαστικό επιµελητή. 

Ο δικαστικός επιµελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον 
εντολέα του τη νόµιµη αµοιβή, καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την 
πραγµατοποίηση της εντολής.  
 
Οι αµοιβές των δικαστικών επιµελητών καθορίζονται κάθε φορά, και για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως . 
 
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε και ισχύει σήµερα η 
ΚΥΑ 21798/11.03.2016 (ΦΕΚ 709/16.03.2016 τεύχος Β'). 
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Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
8.000,00€ 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, στον ΚΑ 00.6116,  µε την 
ονοµασία «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών». 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
3. την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
4. την εξειδικευµένη πίστωση στον ΚΑ των εξόδων 00.6116  για την 

αµοιβή δικαστικών επιµελητών. 
5. την αριθ. 21798/16-3-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 709/11-3-

2016, τεύχος Β΄) περί «Καθορισµού αµοιβών των ∆ικαστικών 
Επιµελητών». 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιµελητή και 
τη διάθεση πίστωσης ποσού (4.500,00€) ευρώ (Π.Α.Υ……………/2018) σε 
βάρος του ΚΑ των εξόδων 00.6116 µε την ονοµασία «Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών». 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
� την αριθ. 21798/16-3-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 709/11-3-

2016, τεύχος Β΄) περί «Καθορισµού αµοιβών των ∆ικαστικών 
Επιµελητών». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών από δικαστικό 
επιµελητή και διαθέτει πίστωση ποσού (€4.500,00) ευρώσε βάρος του ΚΑ των 
εξόδων 00.6116 µε την ονοµασία «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018. 
 
 
 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. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
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5. Στάικος Θεόδωρος 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Ταµειακής Υπηρεσίας. 
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