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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: ..42/2018.. 

 
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. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..42/2018.. 
 
� 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».  
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

Σχετικά : 1. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
     2. Η υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
  

Με την υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε ο ορισµός του δικηγόρου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η για την νοµική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου και τον νοµικό χειρισµό της υπόθεση της 
µε αρ. Ε7030/2008 αίτησης ακύρωσης της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και 
ήδη ∆ήµου ∆ιονύσου κατά της µε αρ.  27132/20.6.2008 αποφάσεως του 
Υπουργού Περ/ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ, τ. Α.Α.Π 
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275/4.7.2008) περι εγκρίσεως του ΓΠΣ Κρυονερίου , εις επικαιροποίηση του 
εξαρχής ορισµού του λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω υπόθεσης και της 
ιδιαίτερης σπουδαιότητάς της που ήδη έχει επιµεληθεί και είναι γνώστης αυτής 
διαθέτοντας εξειδίκευση και εµπειρία λόγω της επί µακρόν πλούσιας 
ενασχόλησής του µε συναφείς υποθέσεις, εγκρίνοντας την κατάθεση της 
αίτησης από τον υπογράφοντα αυτήν δικηγόρο και την νοµική εκπροσώπηση 
του ∆ήµου ∆ιονύσου από τον άνω δικηγόρο ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η κατά τη 
συζήτηση της αίτησης ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ στη δικάσιµο της 
21.6.2017 εξουσιοδοτώντας τον για την παράστασή του στη συζήτηση και 
προς υποστήριξη µε κατάθεση σχετικού υποµνήµατος . 

Πρόσθετα έγινε  αποδεκτή η αναφερόµενη στην επιστολή του 
δικηγόρου αµοιβή η οποία φέρεται ως δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόµενη στις 
προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων παραπεµπόµενη περαιτέρω στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την έγκριση/επικύρωσή της. 

Με την υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε 
αποδεκτή και καθορίστηκε η αµοιβή του δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η, για την 
νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου στην   παραπάνω αναφερόµενη υπόθεση , 
στο ποσό των 1.488,00€ µε Φ.Π.Α., αµοιβή η οποία κρίνεται δίκαιη, εύλογη, 
ανταποκρινόµενη στις προβλέψεις του κωδ. ∆ικηγόρων. Για την εν λόγω 
δαπάνη έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ 00.6111 "Αµοιβές 
νοµικών και συµβολαιογράφων " του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του 
∆ήµου. 

 
 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 
«Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων 
αναφέρεται «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, 
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 
4. τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
5. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
6.  Η υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6111 
"Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων" ποσού 1.488,00€ µε Φ.Π.Α.  
          

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
� το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 
� τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
� Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
�  Η υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη µετά από την υπ’ αριθ. 217 ΑΟΕ και την 22/2018 Α∆Σ 
και διαθέτει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 "Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων" ποσού 1.488,00€ µε Φ.Π.Α. 

 
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. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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