
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..41/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3η/20-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:30.. 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. ..4662/16-2-2017.. 
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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δηµοσίευση συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβές ορκωτού 
ελεγκτή-εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
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ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινών 
Αναδόχων» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%» 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για έξοδα 
δηµοσιεύσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Οικονοµικού Έτους 
2017» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
� ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 

 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..41/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σχετ:   1. Η µε αρ.πρωτ. 2069/23.1.17 αίτηση των απασχολουµένων στο πρόγραµµα   
                <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>  
            2. Η υπ’αρ. 48/7.3.16 ΑΟΕ περι έγκρισης ασκήσεως ενδίκου µέσου  
            3. Η υπ’αρ. 2354/15 απόφαση του ΜΠρΑθ 
            4. Η υπ’αρ.καταθ. 1105/16 έφεση κατά της ανω 2354/15 απόφασης του  
                ΜΠρΑθ. 
            5. Η µε αρ.πρωτ.4045/9-2-2017 γνωµοδότηση της Ν.Υ. 
 

-----000----- 
 
Οι απασχολούµενοι στο πρόγραµµα  <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ> κατέθεσαν την υπό 

άνω σχετ.(1) αίτηση, για την απόσυρση από τον ∆ήµο της υπο σχετ. (4) έφεσης, η 

οποία ασκήθηκε κατόπιν της µε αρ.48/7.3.16 ΑΟΕ.  

Με τις  προϊσχύουσες ρυθµίσεις στο αρ. 72 του ν. 3852/10 για τις αρµοδιότητες της 

Οικονοµικής Επιτροπής η  περ. (ιγ) της παρ.1 προέβλεπε ότι η Ο.Ε «αποφασίζει για 

την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων», στην περ. (ιδ) 

ότι η Ο.Ε  «αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ», στην δε  παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ορίζετο ότι «για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και 

ιδ’ της προηγούµενης παραγράφου, η σχετική απόφαση λαµβάνεται µετά από 

γνωµοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται την ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, 

περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση, από την 

άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός συµβιβασµός ή η κατάργηση της δίκης, εκτός 

από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου 

δικαστηρίου.  

Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω 

υπέρβασης του αντικειµένου των 30.000€ της περ. ιδ’ της προηγούµενης 

παραγράφου»  

 

Με την διάταξη του αρ. 54 του ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/Α’/23.12.16) επήλθαν 

τροποποιήσεις στις άνω διατάξεις ως ακολούθως:  « 1.Η περίπτωση ιγ' της παρ. 1 του 
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άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) αποφασίζει για την 

άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για 

την παραίτηση από αυτά». 2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 

3852/2010 καταργείται…(3), (4), 5.Αποφάσεις αρµοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α' ή β' 

βαθµού περί µη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο µέσο, οι οποίες εκδόθηκαν 

ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, 

νόµιµες.»   

Με βάση τις προαναφερόµενες τροποποιήσεις η Οικονοµική Επιτροπή δύναται 

(πλέον) να παραιτείται από την άσκηση των ενδίκων µέσων επι όλων των 

περιπτώσεων ήτοι και επι περιπτώσεων (όπως η προκείµενη) που αφορούν σε 

µισθολογικές απαιτήσεις κάθε µορφής περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, 

συναρτώµενης βέβαια αυτής της δυνατότητας µε το ύψος του αντικειµένου της  

διαφοράς καθώς για τις υπερβαίνουσες τις  30.000 € υφίσταται αρµοδιότητα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου που και γι’ αυτό ισχύουν τα ίδια . 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις µε αρ.πρωτ.4501/17, 4502/17, 

4503/17, 4504/17 και 4505/17 δηλώσεις κάθε µιας των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων 

που αφορά η µε αρ.48/7.3.16 Α.Ο.Ε, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας, που αφορούν, µεταξύ άλλων, στην ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτησή 

τους από κάθε αξίωση κατά του ∆ήµου ∆ιονύσου, προτείνεται η λήψη απόφασης για 

άρση της έφεσης που άσκησε ο ∆ήµος ∆ιονύσου κατά της µε αρ. 2354/2015 

οριστικής Απόφασης του ΜΠρΑθ και η απασχόλησή τους σύµφωνα µε την απόφαση 

σε συνδυασµό µε τα ρητώς αναφερόµενα στις άνω δηλώσεις τους. Επίσης 

προτείνεται η εξουσιοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου, όπως προβεί στις σχετικές 

διαδικαστικές ενέργειες της παραιτήσεως από το δικόγραφο του συγκεκριµένου 

ενδίκου µέσου και υπογράψει προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο για την περαίωση 

της εν λόγω εντολής.         

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τη µε αρ. πρωτ. 2069/23.1.17 αίτηση των απασχολουµένων στο πρόγραµµα 

<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>  
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� Την υπ’ αρ. 48/7.3.16 ΑΟΕ περι έγκρισης ασκήσεως ενδίκου µέσου  
� Την υπ’ αρ. 2354/15 απόφαση του ΜΠρΑθ 
� Την υπ’ αρ. καταθ. 1105/16 έφεση κατά της ανω 2354/15 απόφασης του 

ΜΠρΑθ. 
� Τη µε αρ.πρωτ.4045/9-2-2017 γνωµοδότηση της Ν.Υ. 
� τις µε αρ.πρωτ.4501/17, 4502/17, 4503/17, 4504/17 και 4505/17 δηλώσεις 

κάθε µιας των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων που αφορά η µε αρ.48/7.3.16 
ΑΟΕ, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, και αφορούν, 
µεταξύ άλλων, στην ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτησή τους από κάθε αξίωση 
κατά του ∆ήµου ∆ιονύσου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1.Την άρση της έφεσης που άσκησε ο ∆ήµος ∆ιονύσου κατά της µε αρ. 2354/2015 

οριστικής Απόφασης του ΜΠρΑθ και η απασχόλησή τους σύµφωνα µε την απόφαση 

σε συνδυασµό µε τα ρητώς αναφερόµενα στις άνω δηλώσεις τους. 

2.Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του ∆ήµου κ.Βασιλείου Ιωάννη , όπως προβεί στις 

σχετικές διαδικαστικές ενέργειες της παραιτήσεως από το δικόγραφο του 

συγκεκριµένου ενδίκου µέσου και υπογράψει προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο για 

την περαίωση της εν λόγω εντολής.         

 
 

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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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