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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-12-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..364/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26ης/12-12-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η ∆εκεµβρίου 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. 
.41022/8-12-2017.. 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∆: «Έγκριση νέας µελέτης και όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 
61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 ΑΟΕ µε θέµα έγκριση 
δαπάνης και διάθεση ». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.389,65€ 
(εκ των οποίων ΦΠΑ 24% 2.204,45€) για την πληρωµή του 6ου λογαριασµού 
της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των 
επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας 
Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47€ συµπερ. ΦΠΑ». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1&2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018-31.12.2018», συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 και 2) Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη προµήθειας 
υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
προϋπολογισµού δαπάνης 39,903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπολογιστών , εκτυπωτών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού».  
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ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
γραφικής ύλης – µικροαντικειµένων γραφείου – φωτοαντιγραφικού χαρτιού & 
εντύπων».  
ΘΕΜΑ 6ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017».  
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την 

εκτέλεση της αριθ. 169/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 278/2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής».  

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
323/2017 Α∆Σ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
(ΧΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ) και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Οργάνων 
Γυµναστικής για Πλατείες»».  

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Παροχή Υπηρεσίας 
Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Εκκένωσης Βόθρων»».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2017 – 
30/06/2017».                            
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
  

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

 
Αριθµός Απόφασης:  ..364/2017.. 
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� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την 

εκτέλεση της αριθ. 169/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 278/2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ.: 
 1) Η αριθ. 278/2017 (Α∆Α: Ψ4∆ΘΩ93-ΨΑΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
2) To υπ' αριθµό πρωτοκόλλου 33541/18-10-2017 διαβιβαστικό της 
απόφασης Ο.Ε. 278/2017 , προς την Αποκεντρωµένη για έλεγχο της 
νοµιµότητας. 
3) Η αριθ.169/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 
4) Το αριθ. πρωτ. 697/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί µη άσκησης 
τακτικού ή έκτακτου ένδικου µέσου  του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 
5) Την προφορική απάντηση της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ότι το θέµα δεν 
άπτεται της αρµοδιότητάς τους και ότι γι'αυτό το λόγο έθεσαν την απόφαση 
που στείλαµε , στο αρχείο. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την αριθ. 169/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύµφωνα µε 
την οποία υποχρεώνεται ο ∆ήµος ∆ιονύσου να καταβάλλει στον ενάγοντα 
Γιάνναρο Γ. Χρήστο το ποσό των 13.220,50€  νοµιµοτόκως από τις 
22/09/2017 και το ποσό των 300,00€ για δικαστικά έξοδα. 
2) Την αριθ. 278/2017 (Α∆Α: Ψ4∆ΘΩ93-ΨΑΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί  «Άσκησης ή µη ενδίκου µέσου»  µε την οποία εγκρίθηκε η  
µη άσκηση ενδίκων µέσων και η αποδοχή της αρ. 169/2017 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επί αγωγής Γιάνναρου Γ. Χρήστου [αρ. 
πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 29410/22-09-2017], την οποία κοινοποίησε στον 
∆ήµο ο ενάγων µε αίτησή του. 
 
3) Την τηλεφωνική ενηµέρωση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ότι 
η νοµιµότητα της  Α.Ο.Ε. 278/2017 δεν άπτεται της αρµοδιότητάς τους και ότι 
την έθεσαν στο αρχείο τους µε στοιχεία 89171/31591/23-10-2017, 
 
4) Το αριθ. πρωτ. 697/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί µη άσκησης 
τακτικού ή έκτακτου ένδικου µέσου  του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 
 
7) Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( Α∆Α:7Κ96Ω93-
ΑΕΛ) Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου". 
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8)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) περί 
«Οικονοµικής  Επιτροπής – Αρµοδιότητες» σύµφωνα µε τις οποίες η 
Οικονοµική Επιτροπή 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. 

9) Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 
 
10) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του  Ν.4270/14  «Αρχές δηµοσιονοµική 
διαχείρισης και εποπτείας  (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της  πίστωσης ποσού 13.520,50 
ΕΥΡΩ σε βάρος του κωδικού αριθµού των εξόδων 00.6492 µε την ονοµασία 
«∆ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων» .  
 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την αριθ. 169/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 
� Την αριθ. 278/2017 (Α∆Α: Ψ4∆ΘΩ93-ΨΑΜ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής περί  «Άσκησης ή µη ενδίκου µέσου» . 
� Την τηλεφωνική ενηµέρωση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

ότι η νοµιµότητα της  Α.Ο.Ε. 278/2017 δεν άπτεται της αρµοδιότητάς 
τους και ότι την έθεσαν στο αρχείο τους µε στοιχεία 89171/31591/23-
10-2017. 
� Το αριθ. πρωτ. 697/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί µη άσκησης 

τακτικού ή έκτακτου ένδικου µέσου  του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 
� Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( 

Α∆Α:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου". 
� Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 66 του  Ν.4270/14  «Αρχές δηµοσιονοµική 

διαχείρισης και εποπτείας  (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΔΑ: 7ΚΓΠΩ93-ΚΦΓ



 

5 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της αριθ. 169/2017 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 

278/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και διαθέτει πίστωση ποσού 

13.520,50 ΕΥΡΩ σε βάρος του κωδικού αριθµού των εξόδων 00.6492 µε την 

ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών πράξεων».   

 
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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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