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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..30η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-9-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..354/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..30ης/10-9-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Σεπτεµβρίου 2018.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
28375/6-9-2018.. 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  Πρακτικού No.1  Επαναληπτικού 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 2ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Αποκατάσταση Βλάβης στη 
Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. Ροδόπολης».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας 
Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου 

µέσου (ΑΠ 27214)».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27221)». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου 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. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Στάικος Θεόδωρος     2. Χρονόπουλος Πέτρος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..354/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου 

µέσου (ΑΠ 27214)».  
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ:    1. Η µε αρ. 3048/2018 απόφαση του 16ου Τριµ. ∆ΕφΑθ [α.π. 

εισερχ.στον ∆ήµο 25778/31.7.18]  
              2. Το µε αρ.πρωτ. 15182/23.5.17 έγγραφο του 16ου Τµ ∆ΕφΑθ  
              3.Τα µε αρ.πρωτ. 16624, 19584, 21222, 23375, 30234/2017 έγγραφά 

µας αναζήτησης απόψεων 
              4. Τα µε αρ.πρωτ. 18187 & 18542/17 έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κού 
              5. Τα µε αρ.πρωτ. 6050, 17037, 21555, 27512, 28310, 28314/17 & 

16400/18 εγγραφα της Τ.Υ 
 

Με την υπο (2) σχετικό & υπ’αρ.κατ. ΑΓ 515/19.5.16 αγωγή της εταιρείας 

,ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ>  ζητείτο  από τον νυν ∆ήµο ∆ιονύσου, ως διάδοχο 

της πρώην Κοινότητας Σταµάτας, η καταβολή των αναφεροµένων σ’ αυτή 

ποσών που αφορούν τα (α), (β) & (γ)  τόκους  της µη εµπρόθεσµης 

πληρωµής της από την εκτέλεση του µνηµονευοµένου στην αγωγή έργου 

«Αντ/ση αγωγών αµιάντου» και το (δ) τον µη πληρωθέντα 4ο λογ/σµό, επι των 
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οποίων εκφράσθηκαν οι υπο  (4) & (5) σχετικά απόψεις της ∆/νσης Οικ/κού & 

της Τ.Υ 

Συζητηθείσης της αγωγής εκδόθηκε η υπο (1) σχετικό απόφαση του ΕφΑθ 

που δέχθηκε το υπο στοιχ. (γ) αίτηµα υποχρεώνοντας τον ∆ήµο στην 

καταβολή του ποσού των 8.808,55 ευρω για τόκους υπερηµερίας λόγω της µη 

εµπρόθεσµης πληρωµής της οφειλής 

Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η εν λόγω απόφαση στην κρίση της Οικονοµικής 

Επιτροπής για την λήψη απόφασης περι άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της 

έφεσης ενώπιον του ΣτΕ εισηγούµενοι την άσκησή της .  

Και την κάτωθι συµπληρωµατική εισήγηση της νοµικής υπηρεσίας 
 
ΣΧΕΤ:    1. Το µε αρ.πρωτ. 27214/18  έγγραφό µας  
              2. Η µε αρ. 3048/2018 απόφαση του 16ου Τριµ. ∆ΕφΑθ [α.π. 

εισερχ.στον ∆ήµο 25778/31.7.18]  
 

Με το υπο (1) σχετικό µας έχει εισαχθεί ως 4ο θέµα συζήτησης στην 

επικείµενη συνεδρίαση της 10ης/9/18 της Ο.Ε µε αντικείµενο εκ παραδροµής ‘ 

λήψη απόφασης περι άσκησης ενδίκου µέσου’ για την υπο (2) σχετικό 

απόφαση που εκδόθηκε από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών εκδικάζοντος σε 

πρώτο και τελευταίο βαθµό, επι της µε ΑΓ 515/16 αγωγής της εταιρείας 

‘ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’ . ∆εδοµένης της πρόβλεψης του µη επιτρεπτού της 

προσβολής αποφάσεων ‘οταν το ποσό της διαφοράς  που άγεται ενώπιον του 

ΣτΕ είναι κατώτερο από 40.000€….. και στις διαφορές από διοικητικές 

συµβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις 200.000€…’ (παρ. 4 αρ. 53 Ν.∆. 

170/1973, 4 παρ. 2.3 Ν.1470/1984)1 κατ΄  ορθή µετατροπή του θέµατος και 

                                                 

1 ΣτE - Ένδικα μέσα - Αίτηση αναίρεσης: Αρθρο 53. (άρθρα 53 Ν.Δ. 170/1973, 4 παρ. 2.3 Ν.1470/1984). “ 1)… 2)…, 3)…, 4.   

Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του ΣτE είναι κατώτερο από 
σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν 
περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και 
τον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες 
χιλιάδες ευρώ. ………” Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του ΣtE. Προκειμένου 

για διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δασμούς, τέλη και συναφή δικαιώματα, πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις, 
ως ποσό της διαφοράς νοείται το ποσό εισφοράς, φόρου κλπ., χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους που 
αμφισβητείται ενώπιον του ΣτΕ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και όταν το ένδικο μέσο που 
ασκήθηκε στο δικαστήριο της ουσίας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Οταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον 
ιδιώτη διάδικο, η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υποβάλλουν στο ΣτE, με μέριμνα 
της Γραμματείας του Δικαστηρίου, σημείωμα για το παραπάνω ποσό της διαφοράς. Οταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από 

τον διάδικο, διοικητική αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από τον προϊστάμενο τους Υπουργό, το εν λόγω 
σημείωμα συνυποβάλλεται με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναιρέσεως………."   
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του συνακόλουθου αντικειµένου της απόφασης της Ο.Ε τούτο 

συνίσταται στην  αποδοχή της υπο (2) σχετικό απόφασης.  

 
 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Η µε αρ. 3048/2018 απόφαση του 16ου Τριµ. ∆ΕφΑθ [α.π. εισερχ.στον 

∆ήµο 25778/31.7.18]  
� Το µε αρ.πρωτ. 15182/23.5.17 έγγραφο του 16ου Τµ ∆ΕφΑθ  
� Τα µε αρ.πρωτ. 16624, 19584, 21222, 23375, 30234/2017 έγγραφά 

µας αναζήτησης απόψεων 
� Τα µε αρ.πρωτ. 18187 & 18542/17 έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κού 
� Τα µε αρ.πρωτ. 6050, 17037, 21555, 27512, 28310, 28314/17 & 

16400/18 εγγραφα της Τ.Υ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µη άσκηση ενδίκων µέσων και την αποδοχή της µε αρ. 
3048/2018 απόφασης του 16ου Τριµ. ∆ΕφΑθ. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
5. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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


