
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-3-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..43/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4η/2-3-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2α Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. ..5502/24-2-2017.. 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: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΚΟΥΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από 
πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  

ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ 
αυτ/του της  από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων 
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε 
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 2) 
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Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό 
προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  
βλάβη του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης 
λόγω καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  
στη µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως 
συµµετοχή   για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως 
συµµετοχή για την πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – 
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας 
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. ΦΠΑ». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Καγιαλή Ελπίδα    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη ψήφιση του τελευταίου θέµατος. 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..43/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  

ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ 
αυτ/του της  από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή ….  ιδ), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 αποφασίζει για 
το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο 
δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010 η απόφαση αυτή λαµβάνεται 
ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα  της σχετικής απόφασης.  
 
Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 353/2016  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το µε 
αρ. πρωτ. 19158/7-7-2016 αίτηµα της  ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ, αφού συντρέχει νόµιµη 
περίπτωση για τον εξώδικο συµβιβασµό και την καταβολή της αιτούµενης δαπάνης 
ύψους 260,00 ευρώ. Με την αριθ. πρωτ. 100823/36751/13-1-2017 αποφ. του Γ.Γ.  
της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης εγκρίθηκε η νοµιµότητα της 353/2016 Απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ και την παρ. 2 Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016. 
3. το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 
4. Η  µε αρ. πρωτ. 19158/7-7-2016 αίτηση της ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ. 
5. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 28890/17-10-2016 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος 
6. Η  µε αρ. πρωτ. 30168/26-10-2016 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του 

∆ήµου ∆ιονύσου. 
7. Η  µε αρ. πρωτ. 353/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
8. Το υπ΄αριθ. 100823/36751/13-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής.  
9. ∆ελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος. 
10. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
11. Φωτοτυπία διπλώµατος οδήγησης. 
12. Φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. 
13. Φωτογραφίες 
14. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 4834/20-2-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
15. Οι  υπ΄αριθ. 2/4-7-2016  και  6/24-6-2016 αποδείξεις , συνολικού ποσού 

260,00 ευρώ. 
 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της 
παραπάνω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ποσού 260,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» (ΠΑΥ           /2017).  
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Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016. 
� το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 
� Η  µε αρ. πρωτ. 19158/7-7-2016 αίτηση της ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ. 
� Την υπ΄αριθ. πρωτ. 28890/17-10-2016 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος 
� Η  µε αρ. πρωτ. 30168/26-10-2016 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του 

∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Η  µε αρ. πρωτ. 353/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το υπ΄αριθ. 100823/36751/13-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής.  
� ∆ελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος. 
� Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
� Φωτοτυπία διπλώµατος οδήγησης. 
� Φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. 
� Φωτογραφίες 
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 4834/20-2-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
� Οι  υπ΄αριθ. 2/4-7-2016  και  6/24-6-2016 αποδείξεις , συνολικού ποσού 

260,00 ευρώ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη για την αποζηµίωση της ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που 

υπέστησαν τα ελαστικά του ΙΧΕ αυτ/του της  από πτώση επί λακκούβας στο 
οδόστρωµα και διαθέτει πίστωση ποσού €260,00 σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την 
ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Καγιαλή Ελπίδα 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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