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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 321/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..22ης/10/2013.. της ..21ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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. .. 35481/18-10-13.. 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 ΕΗ∆: «Παροχή εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για αποδοχή 
της αγωγής των 127 εργαζοµένων του ∆ήµου,  που συζητείται στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25/10/2013» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.936,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη που 
αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου». 
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη που αφορά την Μελέτη 
Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 100.000€ για έτος 2013  

για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  
εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 

               Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Υπόγειων Κάδων 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Καθαρισµού & Συντήρησης του Πλαστικού Χλοοτάπητα των ∆ηµοτικών Γηπέδων 
Ποδοσφαίρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών 
Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του απο 
εκσφενδονισµό πέτρας». 



Σελίδα 2 από 5 
 

ΘΕΜΑ 7ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΚΟΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατοίκου 
∆ροσιάς, Ροδοπόλεως 6, περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ΙΧΕ 
αυτοκίνητό της από πτώση σε λακούβα επί του οδοστρώµατος, ποσού 249,49€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροφίµων και ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογισµού 
δαπάνης 59.626,51  € χωρίς ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, Εκκένωση βόθρων , Απόφραξη αποχέτευσης ∆ηµοτικών 
Κτιρίων και φρεατίων οδών, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Συντήρηση 
Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε  κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη  το αυτοκίνητο της από πτώση κολώνας 
δηµοτικού φωτισµού- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στους: Γώγου Μαρία, Παπαδηµητρίου Βικτωρία και 
Κατσιαούνη Σοφία». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Εργασίες 
∆οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
Ο ∆Σ κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε µετά τη συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερησίας διάταξης. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..321/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Παροχή εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για αποδοχή 

της αγωγής των 127 εργαζοµένων του ∆ήµου,  που συζητείται στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25/10/2013» 

 
 
Ο ∆ήµαρχος λαβών το λόγο δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος «Παροχή 
εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για αποδοχή της αγωγής των 127 
εργαζοµένων του ∆ήµου,  που συζητείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 
25/10/2013» λέγοντας ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είναι την προσεχή Παρασκευή 
γι’ αυτό πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον. 
 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

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

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση ως κατεπείγον του θέµατος «Παροχή εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο 
του ∆ήµου για αποδοχή της αγωγής των 127 εργαζοµένων του ∆ήµου, που 
συζητείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25/10/2013» καθώς λόγω 
έλλειψης  χρόνου πρέπει να ληφθεί απόφαση. 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο προκειµένου να 

εισηγηθεί το θέµα. 
Ο ∆ήµαρχος λαβών το λόγο είπε: 

 
Ζητάµε από την Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση η οποία θα αναθέσει στο 
Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου τον χειρισµό της υπόθεσης και την ενώπιον του 
δικαστηρίου παράσταση για λογαριασµό των εναγοµένων και να παράξει προς το 
δικηγόρο σαφή και ορισµένη εντολή για να αποδεχθεί την αγωγή τόσο ως προς τη 
νοµική όσο και ως προς την ιστορική βάση της και να αναθέσει στο ∆ήµαρχο τις 
περαιτέρω ενέργειες. 
 

Για την υπόθεση παραβρέθηκαν στην επιτροπή ο πρόεδρος του σωµατείου 
εργαζοµένων µε πενταµελή επιτροπή και οι ∆Σ κ.κ. Ζυγούνας και Σπηλιώτης οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν σχετικά (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κλείνοντας είπε: «Θεωρώ ότι η όποια προσπάθεια των 
εργαζοµένων για το δικαστήριο της 25/10/2013 πρέπει να ενισχυθεί κατά το µεγαλύτερο 
δυνατό, δεδοµένου όµως ότι υπάρχουν τρεις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
που είναι και το ανώτερο όργανο, εάν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση 
προλαβαίνει να συγκληθεί εκτάκτως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και επειδή θεωρώ ότι η 
Οικονοµική επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για να δίνει νοµικές κατευθύνσεις στους 
δικηγόρους για την εκπροσώπηση στα δικαστήρια µόνο για να ορίζει, για αυτό το λόγο 
θα ψηφίσω παρών στο συγκεκριµένο θέµα όπως έκανα και στο δηµοτικό συµβούλιο και 
θα ευχηθώ στους εργαζοµένους την καλύτερη δυνατή έκβαση στο δικαστικό αγώνα 
τους.» 
 
 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε ως κατεπείγον. 
� Την αριθ. ΓΑΚ 98134/2013, ΑΚ∆ 3325/2013 (αρ. εισ. 32557/2013) αγωγή των 

αναφεροµένων σε αυτή 127 εργαζοµένων, µε την οποία ζητούν να αναγνωριστεί ότι 
η σύµβαση που τους συνδέει µε το ∆ήµο είναι αορίστου χρόνου. 
� Τις αριθ. 49/2011, 67/2011 και 201/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα µε τις οποίες οι εργαζόµενοι 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και παρέχουν µέχρι σήµερα τις υπηρεσίες 
τους στο ∆ήµο και τυχόν αποµάκρυνσή τους θα δηµιουργήσει οικονοµικά 
προβλήµατα κυρίως για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας (λεπτοµέρειες 
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΩΝ 

 
Μειοψηφούντος του Προέδρου της Επιτροπής κ. Πέππα για τους λόγους που 

ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
Την παροχή προς το Νοµικό Σύµβουλο κ. Ιωάννη Βασιλείου της ειδικής, σαφούς και 

ορισµένης εντολής και πληρεξουσιότητας: 
 
Α) να χειριστεί την υπόθεση και να παρασταθεί ενώπιον του δικαστηρίου για 
λογαριασµό του ∆ήµου, ως εναγοµένου, 
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Β) να συνοµολογήσει την αγωγή αποδεχόµενος αυτήν τόσο ως προς τη νοµική όσο και 
ως προς την ιστορική βάση της. 
 
 Την ανάθεση στο ∆ήµαρχο των περαιτέρω ενεργειών. 

 

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

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
5. Μπούσµπουρας Αθανασιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


