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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..35/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4ης/20-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., 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. 
.5634/16-2-2018.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ  ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) 
και  διάθεση των αντίστοιχων    πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την δηµοσίευση αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)».  
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 79.963,88 €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV):. 
90611000-3 - Α∆ΑΜ: 17REQ002203511  και  2)Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια 
οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων»».  
ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση αποδεσµεύων πιστώσεων µετά την ολοκλήρωση των 
διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων 
γυµναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ  µετά από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ και την 22/2018 Α∆Σ».  
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ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το αυτ/τό της  από 
πτώση πεύκου πάνω σε αυτό».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής Παραβόλων για 
την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων 
και Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80 για την 
“ετήσια συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας”». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 
2018, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε. 2018, για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες 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. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Στασινοπούλου Αναστασία      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Kαλαφατέλης Ιωάννης 

 
  

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

 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 1ου θέµατος 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ  ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ» λέγοντας το θέµα είναι κατεπείγον λόγω της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας για να ασκηθούν τα ένδικα µέσα έως την ∆ευτέρα 26/2/2018. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

 
Οµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ  ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
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Αριθµός Απόφασης:  ..35/2018.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ 

ΑΣΚΗΣΗΣ  ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤ:     1.  Οι µε αρ.πρωτ. 4104, 4105, 4106, 4107, 4108 & 4109/2.2.19  έξι 
(6) ∆/γές Πληρωµής της  «Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.ΞΕΝΙΟΣ-ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ»  

                2.  Το µε αρ.πρωτ. 4831/9.2.18 έγγραφο της Ν.Υ  αναζήτησης 
απόψεων από ∆/νση Περ/ντος 

                3.  Το µε αρ.πρωτ. 4980/12.2.18 έγγραφο απόψεων της ∆/νσης 
Περ/ντος  

                4.  Το µε αρ.πρωτ. 5100/13.2.18 έγγραφο Ν.Υ αναζήτησης 
απόψεων από ∆/νση Οικ/κού 

                5.  Το από 16.2.18 & µε αρ.πρωτ. 5888 απαντητικό έγγραφο της 
∆/νσης Οικ/κού-Τµήµατος  Λογ/ρίου 

                6.  Το µε αρ.πρωτ.    27567/7.9.18 έγγραφο  της ∆/νσης Οικ/κού –
Τµήµα Λογ/ρίου σχετικά µε  τις αξιώσεις για τις επισκευές οχηµάτων και την 
προµήθεια ανταλλακτικών ,  µε τα εις αυτό  συνηµµένα και  (5) πράξεις του 7ου 
Κλιµακίου του ΕλΣυν 

                7.  Η µε αρ.πρωτ.5890/20-2-2018 γνωµοδοτική εισήγηση της Ν.Υ  
 

----000----- 
 
Εισάγεται σε κατεπείγουσα/έκτακτη συνεδρίαση το παρόν θέµα για λήψη 
απόφασης άσκησης ή µη ενδίκου µέσου λόγω της περιορισµένης   
προθεσµίας  
Κοινοποιήθηκαν στον ∆ήµο οι υπο (1) σχετικό ∆/γές Πληρωµής που αφορούν  
σε αξιώσεις από επισκευές οχηµάτων.  
Σύµφωνα µε  τις  υποβληθείσες υπηρεσιακές απόψεις της ∆/νσης Περ/ντος 
(σχετ. 3 ) για τις αναθέσεις που αφορούν οι παραπάνω ∆/γές, τηρήθηκε η 
προβλεπόµενη διαδικασία, λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε, 
πραγµατοποιήθηκαν ορθά οι συµφωνηθείσες εργασίες, έγινε η προβλεπόµενη 
παραλαβή τους και όπως αναφέρεται στα υπηρεσιακά έγγραφα δεν υπάρχει 
κάποια αµφισβήτηση για την ορθή  εκτέλεση των εργασιών, ούτε επιχείρηµα 
για εναντίωση σ’αυτές. Σύµφωνα µε το υπο (5) σχετικό έγγραφο του 
Τµήµατος Λογιστηρίου η µη πληρωµή των εν λόγω αξιώσεων έγινε για τους 
λόγους που αναφέρονται στο υπο (6) σχετικό έγγραφο και τα εις αυτό 
συνηµµένα , ενώ περαιτέρω έχει υποβληθεί και η υπο σχετικό (7) 
προβλεπόµενη από την διάταξη του αρ. 72 ν. 3852/10 γνωµοδότηση της Ν.Υ 
στην οποία αναφέρεται και ο δικαιολογητικός λόγος της κατεπείγουσας και 
εκτός ηµερησίας διάταξης εισαγωγής του θέµατος 
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω λόγω του κατεπείγοντος συντρέχει νόµιµη 
περίπτωση εισαγωγής του θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης και τίθεται 
υπόψη των µελών της Ο.Ε προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη 
ενδίκου µέσου κατά των υπο (1) σχετικό διαταγών πληρωµών .  
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Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις µε αρ. πρωτ. 4104, 4105, 4106, 4107, 4108 & 4109/2.2.19  έξι (6) 

∆/γές Πληρωµής της  «Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.ΞΕΝΙΟΣ-ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ»  
� Το µε αρ. πρωτ. 4831/9.2.18 έγγραφο της Ν.Υ  αναζήτησης απόψεων 

από ∆/νση Περ/ντος 
� Το µε αρ. πρωτ. 4980/12.2.18 έγγραφο απόψεων της ∆/νσης Περ/ντος  
� Το µε αρ. πρωτ. 5100/13.2.18 έγγραφο Ν.Υ αναζήτησης απόψεων από 

∆/νση Οικ/κού 
� Το από 16.2.18 & µε αρ.πρωτ. 5888 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης 

Οικ/κού-Τµήµατος  Λογ/ρίου 
� Το µε αρ. πρωτ.    27567/7.9.18 έγγραφο  της ∆/νσης Οικ/κού –Τµήµα 

Λογ/ρίου σχετικά µε  τις αξιώσεις για τις επισκευές οχηµάτων και την 
προµήθεια ανταλλακτικών ,  µε τα εις αυτό  συνηµµένα και  (5) πράξεις 
του 7ου Κλιµακίου του ΕλΣυν 
� Τη µε αρ.πρωτ.5890/20-2-2018 γνωµοδοτική εισήγηση της Ν.Υ  
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΟΦΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
Εγκρίνει τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά των ανωτέρω ∆ιαταγών 

Πληρωµής της «Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.ΞΕΝΙΟΣ-ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ». 
 
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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