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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..331/2018.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..24ης/24-7-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .24η 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. 24724/20-7-
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 ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Παροχή 
Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του 
∆ήµου» ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 
ετήσιας συνδροµής έτους 2018   στον  Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής 
Συνεργασίας µε την µορφή της αστικής µην κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την 
επωνυµία  Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ –∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΟΣΟΓΕΟΥ- Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΑ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  
προϋπολογισµό του ∆ήµου  Ο.Ε.  2018 για την δηµοσίευση των ισολογισµών 
του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ" και του ∆ήµου  
∆ιονύσου Ο.Ε.  2015».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία πλυσίµατος κάδων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Συντήρησης Μηχανηµάτων – Εργαλείων Πρασίνου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό και 
Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 300/2018 ΑΟΕ όσον αφορά την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια της Υπηρεσίας Ταφών – 
Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ   για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Π.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
RICOH”». 
� ΘΕΜΑ 20ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4.  Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..331/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 20ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ:    1.   Η µε A.Π εισερχ. στον ∆ήµο 23953/13.7.18 αίτηση του κ. 
Μαστρογιώργου ∆ηµητρίου για εξώδικο συµβιβασµό επι  αγωγής του κατά 
του ∆ήµου  

                2.  Η µε A.Π εισερχ. στον ∆ήµο 13205/18 αγωγή του 
∆.Μαστρογιώργου κατά του ∆ήµου   

                3.  το µε αρ.πρωτ. 14493/18.4.18 έγγραφο της Ν.Υ  αναζήτησης 
απόψεων επι της αγωγής  

                4.   Οι µε ταυτάριθµο  αρ.πρωτ. 14493/27.4.18 απόψεις της 
∆/νσης Περ/ντος  

                5. Η µε αρ.πρω24026/13-7-2018 Γνωµοδότηση της Ν.Υ  
 

 
Εισάγεται στην προκείµενη συνεδρίαση το παρόν θέµα για λήψη απόφασης 
εξωδικαστικού συµβιβασµού για την υπόθεση αγωγής του 
∆ηµ.Μαστρογιώργου που αφορά σε αξιώσεις από επισκευές οχηµάτων.  
 
Σύµφωνα µε  τις  υποβληθείσες υπηρεσιακές απόψεις (σχετ. 4) για την εν 
λόγω ανάθεση τηρήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία λόγω του 
κατεπείγοντος, λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε, 
πραγµατοποιήθηκαν ορθά οι συµφωνηθείσες εργασίες, έγινε η προβλεπόµενη 
παραλαβή τους και δεν έχει διενεργηθεί η πληρωµή από τον ∆ήµο για 
τυπικούς λόγους,  όπως δε αναφέρεται στα υπηρεσιακά έγγραφα δεν υπάρχει 
κάποια αµφισβήτηση για την ορθή  εκτέλεση των εργασιών, ούτε επιχείρηµα 
για εναντίωση σ’αυτές. Με την γνωµοδότηση  της νοµικής υπηρεσίας, ως εκ 
του περιεχοµένου των υπηρεσιακών εγγράφων και του αιτήµατος αξιολογείται 
το παραδεκτό του αιτήµατος ενώ εκτιµάται  και η δικαστική αποδοχή της 
αγωγής  λόγω της συνοµολόγησης  του ιστορικού της.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη το αίτηµα και  τις προαναφερόµενες υπηρεσιακές 
απόψεις, εισηγούµαι  την έγκριση του αιτήµατος για λόγους χρηστής 
διοίκησης δοθέντος ότι και µε το αίτηµα δηλούµενη παραίτηση από το 
νοµιµότοκο της αξίωσης και των συναφών δικαστικών εξόδων που θα 
προκύψουν λειτουργεί επωφελεία του ∆ήµου.   

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τη µε A.Π εισερχ. στον ∆ήµο 23953/13.7.18 αίτηση του κ. 

Μαστρογιώργου ∆ηµητρίου για εξώδικο συµβιβασµό επι  αγωγής του 
κατά του ∆ήµου  
� Τη µε A.Π εισερχ. στον ∆ήµο 13205/18 αγωγή του ∆.Μαστρογιώργου 

κατά του ∆ήµου   
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� το µε αρ.πρωτ. 14493/18.4.18 έγγραφο της Ν.Υ  αναζήτησης απόψεων 
επι της αγωγής  
� Τις µε ταυτάριθµο  αρ.πρωτ. 14493/27.4.18 απόψεις της ∆/νσης 

Περ/ντος  
� Τη µε αρ.πρω24026/13-7-2018 Γνωµοδότηση της Ν.Υ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει το αίτηµα του κ. Μαστρογιώργου ∆ηµητρίου για εξώδικο συµβιβασµό 
επί  αγωγής του κατά του ∆ήµου για λόγους χρηστής διοίκησης δοθέντος ότι 
και µε το αίτηµα δηλούµενη παραίτηση από το νοµιµότοκο της αξίωσης και 
των συναφών δικαστικών εξόδων που θα προκύψουν, λειτουργεί επ’ ωφελεία 
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. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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