
Σελίδα 1 από 4 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..31η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-12-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..417/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/12/2014.. της ..31ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..16η ∆εκεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..39531/12-12-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 5-
12-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Eπανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας 
ύστερα από την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισµός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισµού και καθαριότητας µε 
ισχύ από 1-1-2015 και εφ’ εξής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (19.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2014». 
ΘΕΜΑ 7ο: «ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΓΑΚΟΥ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 10: «Έγκριση: Α)Πρακτικού Νο1 (17-11-2014) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού 
προϋπολογισµού 24.961,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,  
Β)Της υπ΄αριθµ 26/2014 µελέτης «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», 
προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και των νέων όρων της διακήρυξης διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 11ο «Έγκριση του από 11/12/2014 πρακτικού  Νο 1 για την «Προµήθεια Άλατος» 
και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στα Γραφεία του 
ΕΚΑΒ (πίσω από τα Πολύ-ιατρεία του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Νέου Πίνακα Πυρασφάλειας 
για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα»». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδων ∆.Ε 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Παροχής εργασιών ανίχνευσης 
σιδηρού οπλισµού  - Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέµατος – 
Θερµογραφίες σχολικού κτηρίου οδού Πολυτεχνείου ∆.Κ. Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Παροχής υπηρεσιών 
καταγραφής υφιστάµενου δικτύου οδοφωτισµού για αντικατάσταση υφιστάµενων 
φωτιστικών σωµάτων µε καινοτοµικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας led»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€ για την 
‘Προµήθεια άδειας χρήσης προγράµµατος διαχείρισης – σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων’». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση α) της µελέτης για την «Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων 
Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου», β) της δαπάνης και της διάθεσης 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 261/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη    
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Η ∆Σ κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθε µετά την ψήφιση του εκτός ηµερήσιας 

διάταξης θέµατος. 
 
 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για την εισαγωγή εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος µε 

τίτλο «Eπανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας ύστερα από 
την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής» το οποίο αιτιολογείται από 
τη µεγάλη χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει στην εξέταση του αιτήµατος της κας 
Γκιτάκου Μάρθας. Το θέµα είχε εισαχθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση της Ο.Ε. και 
απεσύρθη για περαιτέρω διευκρινήσεις. Το θέµα επανέρχεται µετά από νέα εισήγηση 
της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ για την συζήτηση του θέµατος 
«Eπανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας ύστερα από την 
υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής» ως κατεπείγον σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω αναφερόµενα. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  ..417/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Eπανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας 

ύστερα από την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Μετά των υπ΄ αρ. 16663/20-5-2014 και 16885/22-5-2014 αιτήσεων της κ. Γκιτάκου 
Μάρθας κατοίκου Αγ. Στεφάνου καθώς και του υπ’ αρ. 34409/29-10 2014 εγγράφου  της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ύστερα από την εξέταση των στοιχείων(ιδιαίτερα 
των φωτογραφιών που απεικονίζουν προεξέχον σιδηρό οπλισµό στο χείλος του 
φρεατίου) που διεβιβάσθησαν, δεν προκύπτει σαφώς η απόδοση πλήρους ευθύνης εις 
ουδένα των εµπλεκοµένων µερών (∆ήµος, εργολάβος, παθούσα). 
Επειδή σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να επικαλεσθεί η ∆ηµοτική Αρχή ότι οι 
ισχυρισµοί της παθούσης διεµορφώθησαν  υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του 
οδικού δικτύου και του έργου: «Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.Ε 
Άνοιξης & Βελτίωση κατά τµήµατα της Ε.Ο Κηφισιά-Αγ.Στέφανος-Καλέτζι-Μαραθώνας». 
 Για τούτο στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης έναντι των δηµοτών και υπό τη ρητή 
προϋπόθεση ότι η θιγείσα παραιτείται εγγράφως κάθε επιπλέον αξίωσης της µέσω 
οποιουδήποτε τύπου αποδεικτικής διαδικασίας και δεδοµένου ότι υπήρξαν 
αντικειµενικές φθορές αφενός και εργολαβία αφετέρου, θα ήταν πιθανόν µετά από 
ενδελεχή διαδικασία, να αποδειχθεί υπαιτιότητα και  του ∆ήµου. 
 
Συνεπώς προτείνεται,  
η αποζηµίωση της παθούσης µε βάση τα βεβαιωµένα κόστη επισκευής και τα  
προσκοµισθέντα στοιχεία. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την υπ’ αριθ. 332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� το υπ’ αρ. 34409/29-10 2014 έγγραφο  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
� Τις υπ’ αρ. 16663/20-5-2014 και 16885/22-5-2014 αιτήσεων της κ. Γκιτάκου Μάρθας 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Κάνει δεκτό το αίτηµα της κας Γκιτάκου Μάρθας του Χρήστου και εγκρίνει την 

αποζηµίωσή της µε βάση τα βεβαιωµένα κόστη επισκευής όπως αυτά προκύπτουν από 
τα παραστατικά στοιχεία, του ΙΧΕ ΙΚΧ7744 αυτοκινήτου της, υπό τη ρητή προϋπόθεση 
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ότι αυτή παραιτείται  εγγράφως κάθε επιπλέον αξίωσης της µέσω οποιουδήποτε τύπου 
αποδεικτικής διαδικασίας. 
 

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. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Καγιαλή Ελπίς 
5. Κοντάκης Κυριάκος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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