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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..302/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..22ης/10-7-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Ιουλίου 2018.., 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. 23152/6-7-
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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (2.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ )». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση Πρακτικού No.1 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV): 77211400-6 (Υπηρεσίες 
κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών  για την «Περίθαλψη και 
φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 Α∆ΑΜ: 
18REQ002935395  2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α  και 3)Έγκριση των 
όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ µε την ίδια Μελέτη 04/2018 της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισµού».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στην υπ’ αριθ. 
267/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
υπηρεσίας συντήρησης  ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων»».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών- Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Μανούρη Αθανάσιου περί καταβολής 

αποζηµίωσης για  ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα 
νεροποντής». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος»». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Κάδων (Τροχήλατων και Υπόγειων) Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση 
∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων 
(Συνδροµητική Υπηρεσία Παροχής)».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία 
Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 15.7336.0012 των 
εξόδων ο.ε 2018 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την 
υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου 
∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020». 
 
  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. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..302/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Μανούρη Αθανάσιου περί καταβολής 

αποζηµίωσης για  ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα 
νεροποντής». 
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

Σύµφωνα µε: 

1. Με το άρθρο 72 παρ. Ιδ του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή “αποφασίζει 

για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ......”. 

2. τα παρακάτω έγγραφα κι αλληλογραφία: 

1.  την υπ' αριθµ. πρωτ. 19627/4-6/18 αίτηση του κ. Μανούρη  

2.  το µε αρ.πρωτ 21280/19-6/18 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος 

3. αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος 

4. αντίγραφο άδειας οδήγησης 

5. φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 

6. αντίγραφο της από 29-5-18 βεβαίωση οδικής βοήθειας ΕΞΠΡΕΣ 

ΣΕΡΒΙΣ 

7. το µε αρπρωτ. 2666/29-5-18 αντίγραφο του από 24-5-18 δελτίου 

συµβάντων των Εθελοντικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης & 

∆ιάσωσης Κλιµακίου Ροδόπολης 

8 .το από 29-5-18 έγγραφο προκοστολόγησης της αποκατάστασης της 

ζηµιάς του οχήµατος της <ΜΠΟΥΚΗΣ NATIONAL SERVICE ΑΕ> 

9. Υπεύθυνη δήλωση συνεπιβαίνοντος µάρτυρα 

10. ∆ελτίο πρόγνωσης καιρού της 24-5-18 περιοχής ∆ήµου ∆ιονύσου 

της northmeteo.gr & της NOOZ από freemeteo.gr 

2.1 τη µε αρ.πρωτ 22129/26-6-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το 

αίτηµα για καταβολή αποζηµίωσης του κ. Μανούρη Αθανάσιου, ύστερα από 

τη µε αρ.πρωτ 22129/26-6-18 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 

2.1), στην οποία διατυπώνεται: “Επί της προκειµένης περίπτωσης προκύπτει 

ότι “...δεν θεµελιώνονται ούτε προκύπτουν παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις 

των οργάνων του ∆ήµου που δηµιουργούν αντικειµενική ευθύνη, δεν 

πιστοποιούνται εδραία και επισήµως η προβαλλόµενη ζηµία και οι συνθήκες 

πρόκλησης, ενώ κανένα στοιχείο δεν συνηγορεί στη σύνδεση της ζηµίας µε 

ενδεχόµενες παραλείψεις του ∆ήµου ελλείποντος έτσι του αιτιώδους 

συνδέσµου και συνάφειας περί τούτου.  
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 Αντίθετα προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το περιστατικό οφειλόταν σε 

γεγονός ανωτέρας βίας αποκλειοµένης στην περίπτωση αυτή της 

αποζηµιωτικής ευθύνης του ∆ήµου. Αναλόγως έχει εκφραστεί η πάγια θέση 

της Νοµικής Υπηρεσίας στο παρελθόν µε τις υπ αριθµών 17516/12-6-18 και 

29464/20-10-16 γνωµοδοτήσεις. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η εξεταζόµενη αίτηση φέρεται ως 

προεχόντως αόριστη και αναιτιολόγητη, µε βάσιµες ενδείξεις περί συνδροµής 

σε ικανό βαθµό συντρέχοντος πταίσµατος κατ’ ΑΚ.300 και σε κάθε περίπτωση 

υπό τις εκτεθείσες σκέψεις παρίσταται και καταδεικνύεται προδήλως αβάσιµη.” 

 “Εποµένως, ∆ΕΝ συντρέχουν οι άνω αναφερόµενοι νοµικοί και 

πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

τη θεµελίωση της ευθύνης του ∆ήµου εισηγούµενοι συνακόλουθα την 

απόρριψη του αιτήµατος”. 

          Μετά την αρνητική γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας  του 

∆ήµου,παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης από την οικονοµική επιτροπή. 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� την υπ' αριθµ. πρωτ. 19627/4-6/18 αίτηση του κ. Μανούρη  
� το µε αρ.πρωτ 21280/19-6/18 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος 
� αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος 
� αντίγραφο άδειας οδήγησης 
� φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 
� αντίγραφο της από 29-5-18 βεβαίωση οδικής βοήθειας ΕΞΠΡΕΣ 

ΣΕΡΒΙΣ 
� το µε αρπρωτ. 2666/29-5-18 αντίγραφο του από 24-5-18 δελτίου 

συµβάντων των Εθελοντικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης & 
∆ιάσωσης Κλιµακίου Ροδόπολης 
� το από 29-5-18 έγγραφο προκοστολόγησης της αποκατάστασης της 

ζηµιάς του οχήµατος της <ΜΠΟΥΚΗΣ NATIONAL SERVICE ΑΕ> 
� Υπεύθυνη δήλωση συνεπιβαίνοντος µάρτυρα 
� ∆ελτίο πρόγνωσης καιρού της 24-5-18 περιοχής ∆ήµου ∆ιονύσου της 

northmeteo.gr & της NOOZ από freemeteo.gr 
� τη µε αρ.πρωτ 22129/26-6-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ  

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Κωστάκη για τους λόγους που ανέφερες στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
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Εγκρίνει το αίτηµα εξωδίκου συµβιβασµού µε τον κ. Μανούρη 
Αθανάσιο περί καταβολής αποζηµίωσης για  ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του 
από πληµµύρα νεροποντής αφού στο σηµείο όπου σηµειώθηκε το συµβάν, 
µετά από µια συνηθισµένη έντονη βροχόπτωση και όχι θεοµηνία, είναι 
προβληµατικό και αν και έχουν γίνει επεµβάσεις από τον ∆ήµο για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό και χρήζει 
περαιτέρω αντιµετώπισής του, αναγνωρίζοντας την αντικειµενική ευθύνη του 
∆ήµου. 

 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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