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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-9-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..306/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20η/27-9-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 27η Σεπτεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..26173/23-9-2016.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση : α)  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την « 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και χρωµάτων »  β) της υπ΄ αριθ 26235/26-9-2016 
γνωµοδότησης  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την υπ΄αριθ 26106/23-9-2016  
εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ Ο.Ε  κατά του πρακτικού Νο 
1 και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών Νο. 1 & Νο. 2 του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ 
Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης 37.820,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την Προµήθεια 
ειδών καθαριότητας  και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και των 
ΝΠ∆∆ αυτού 2016-2017 και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2016-
2017 και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
παιχνιδιού σκακιού (σετ πιόνια) για κοινόχρηστους χώρους και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Παροχής Υπηρεσιών  
Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές 
Εκδηλώσεις» συνολικού προϋπολογισµού (60.178,49€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για τις «Εργασίες µετάπτωσης δεδοµένων και θέση 
σε λειτουργία των Μητρώων Παγίων, Αποθήκης και Συµβάσεων Αγαθών και 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου»» 
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ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Ο.Ε. ως προς τη διάρκεια 
µίσθωσης του ακινήτου που θα στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και της 
σχετικής σύµβασης» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Καραπατά Ευαγγελίας περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµιά στην οικία της από γερανό του ∆ήµου.». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την 
ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (έκδοση κάρτας ηλεκτρονικού 
ταχογράφου και πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ)) και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµών». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της ετήσιας 
Συνδροµής σε λογιστική ιστοσελίδα». 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ  µετά από την υπ’ αριθ. 379/2015 ΑΟΕ για παράσταση του 
δικηγόρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (εξωτ. Συνεργάτη) στο ΣΤΕ». 

ΘΕΜΑ 15ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδέσµευση πίστωσης ποσού (382.877,00) ΕΥΡΩ από τον  ΚΑ 
εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 
30Ν 4260/61 και ν.δ. 5441/66)» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή 
του µοναδικού υπαλλήλου πλέον του γραφείου διπλογραφικού του τµήµατος 
Λογιστηρίου σε σεµινάριο µε θέµα “Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
µε τίτλο: «Αµοιβές για εκτιµήσεις από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) του 
προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016»».  

 
 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 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..306/2016.. 
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� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ  µετά από την υπ’ αριθ. 379/2015 ΑΟΕ για παράσταση του 
δικηγόρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (εξωτ. Συνεργάτη) στο ΣΤΕ». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 Σχετικά : 

1. Η µε αρ. πρωτ. 33905/01-12-2015 εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου. 
2. Το δικόγραφο της από 15-06-2010 δικόγραφο εφέσεως (αριθ. 

καταθ.6443/2010) που άσκησε η τότε Κοινότητα Ροδόπολης κατά της υπ’ αριθ. 
151/2010 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

3. Η υπ’ αριθ. 3/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Ορισµός δικηγόρου 
Εξωτερικού συνεργάτη». 

4. Η µε αρ. 379/2015 ΑΟΕ µε θέµα «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 
για   παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 

 
 
Από την πρώην Κοινότητα Ροδόπολης είχε κατατεθεί/ασκηθεί ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ], η από 15-6-2010 και µε αρ. κατ. 6443/10) έφεση 
δια του υπογράφοντος αυτήν δικηγόρου Βασιλείου Παπαδηµητρίου, για την 
ακύρωση/εξαφάνιση της µε αρ. 151/2010 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών µε την οποία είχαν κριθεί σοβαρά θέµατα της κοινότητας Ροδόπολης 
οικιστικού χαρακτήρα. 
Με την υπό σχετ. (1) εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου ορίσθηκε ο υπογράφων και συντάξας 
το δικόγραφο της έφεσης ∆ικηγόρος Αθηνών κ. Βασίλειος Τ. Παπαδηµητρίου, 
{ΑΜ∆ΣΑ 16908 (Παν/µιου 56, Αθήνα)} να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
∆ιονύσου στην δικάσιµο της 2/12/2015 ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ (5/µελής 
σύνθεση) ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο που τυχόν ορισθεί µετά από αναβολή, για 
την συζήτηση και υποστήριξη της έφεσης (σχετ.2) και προς απόκρουση κάθε 
αντιθέτου ισχυρισµού και ενδίκου µέσου και να υποβάλει στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας αναλυτικό υπόµνηµα µετά τη συζήτηση της υποθέσεως αναλύοντας τους 
λόγους εφέσεως, τους προσθέτους και τους συναφείς ισχυρισµούς και αντικρούοντας 
τις αντίθετες απόψεις των εφεσιβλήτων. 
Ενόψει του ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου υφίσταται µεγάλο φόρτο υποθέσεων και εργασιών 
για τον µοναδικό δικηγόρο του ∆ήµου και σε συνδυασµό µε την εξαρχής ενασχόληση 
του δικηγόρου Βασιλείου Παπαδηµητρίου µε την υπόθεση, εκδόθηκε η υπο σχετ. (1) 
εξουσιοδότηση, συντρέχοντας νόµιµη και επείγουσα περίπτωση του δικαστικού 
χειρισµού της και ορισµού του προς νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά τη 
προαναφερόµενη δικάσιµο στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 
 
 
Με την υπ΄αριθ. 379/2015 ΑΟΕ µε θέµα «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 
για   παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.» εγκρίθηκαν : 

1. Η  µε αρ.πρωτ.33905/01-12-2015 εξουσιοδότηση-απόφαση ∆ηµάρχου, σε 
εφαρµογή του αρ. 58 παρ. 1α 3852/10 που ορίζει ότι «ο δήµαρχος 
εκπροσωπεί το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή", σε συνδ. µε 
τη παρ. 2 του ιδίου άρθρου. 

2. Επικυρώθηκε το δικόγραφο της από 15-6-2010 εφέσεως (αριθ. καταθ. 
6443/2010) που άσκησε η τότε Κοινότητα Ροδόπολης κατά της υπ’ αριθ. 
151/2010 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ενώπιον του 
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Συµβουλίου της Επικρατείας και υπογράφηκε από το ∆ικηγόρο Αθηνών 
Βασίλειο Τ. Παπαδηµητρίου και όλων των διαδικαστικών πράξεων, 
προφορικών και εγγράφων, που διενήργησε κατά την εκκρεµοδικία ο ως άνω 
∆ικηγόρος. 

3. Εγκρίθηκε  δαπάνη των €3000 πλέον ΦΠΑ 23% (τρεις χιλιάδες πλέον ΦΠΑ) 
ως αµοιβή του εν λόγω δικηγόρου και διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 
00.6111 του προϋπολογισµού 2015.( ΠΑΥ 772/2015) 

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 
Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται «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». 

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 µε αρ. 379/2015 ΑΟΕ µε θέµα «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 
για   παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 
 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6111 µε την ονοµασία «Αµοιβές 
νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού 2016, ποσό 3.720,00€ 
συµ/νου Φ.Π.Α.  (ΠΑΥ 817/2016). 

          
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

             αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� 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.  
� Tην µε αρ. πρωτ. 33905/01-12-2015 εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου. 
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� Το δικόγραφο της από 15-06-2010 δικόγραφο εφέσεως. 
� Την υπ’ αριθ. 3/2012  & 379/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής. 
� Την αριθ. 817/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ συµ/νου Φ.Π.Α.  σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6111 µε την ονοµασία «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016.  

 
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. 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. 
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