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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: ..43/2018.. 

 
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:  ..43/2018.. 
 
� 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».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1. Η  µε αρ. πρωτ. 22576/26-7-2017 αίτηση της KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ. 

2. Φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. 
3. Προσφορά ασφαλιστικής εταιρίας. 
4. Φωτογραφίες. 
5. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 23876/11-8-2017 έγγραφο της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 23876/24-8-2017 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
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7. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 29401/27-9-2017 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

8. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 26677/4-9-2017 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης 
Περιβάλλοντος. 

9. Η υπ΄αριθ. 14303/19-7-2017 βεβαίωση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
10. Η  µε αρ. πρωτ. 34131/23-10-2017 Γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
11. Το υπ΄αριθ. πρωτ41104/8-12-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
12. Η  µε αρ. πρωτ.  340/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
13. Το υπ΄αριθ. 105424/37080/9-1-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής.  
 

                                                  
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. 340/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

η µε αρ. πρωτ. 22576/26-7-2017 αίτηση της KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ, 

αφού σύµφωνα µε τη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας το αυτοκίνητο 

ευρισκόταν σε εντός σχεδίου περιοχή και το πεύκο σε κοινόχρηστο χώρο. Με 

την αριθ. πρωτ.  105424/37080/9-1-2018 αποφ. του Γ.Γ.  της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης εγκρίθηκε η νοµιµότητα της 340/2017 Απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ. δ  του Ν.3852/2010,  
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. 
3. το άρθρο 66 του  Ν.4270/14 
4. τη µε αρ. πρωτ. 22576/26-7-2017 αίτηση της KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ. 
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5. Τη φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. 
6. Την προσφορά ασφαλιστικής εταιρίας. 
7. Τις φωτογραφίες. 
8. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 23876/11-8-2017 έγγραφο της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
9. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 23876/24-8-2017 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
10. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 29401/27-9-2017 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
11. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 26677/4-9-2017 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
12. τη υπ΄αριθ. 14303/19-7-2017 βεβαίωση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
13. Την  µε αρ. πρωτ. 34131/23-10-2017 Γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
14. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 41104/8-12-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
15. Την  µε αρ. πρωτ.  340/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
16. Το υπ΄αριθ. 105424/37080/9-1-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής.  
 

 
 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

έγκριση της παραπάνω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ποσού 4.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία « ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων». 

          
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. 
� το άρθρο 66 του  Ν.4270/14 
� τη µε αρ. πρωτ. 22576/26-7-2017 αίτηση της KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ. 
� Τη φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. 
� Την προσφορά ασφαλιστικής εταιρίας. 
� Τις φωτογραφίες. 
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 23876/11-8-2017 έγγραφο της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 23876/24-8-2017 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 29401/27-9-2017 έγγραφο της δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
� Την υπ΄αριθ. πρωτ. 26677/4-9-2017 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
� τη υπ΄αριθ. 14303/19-7-2017 βεβαίωση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
� Την  µε αρ. πρωτ. 34131/23-10-2017 Γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 41104/8-12-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης 
Περιβάλλοντος. 
� Την  µε αρ. πρωτ.  340/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το υπ΄αριθ. 105424/37080/9-1-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την αποζηµίωση της KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ για ζηµιά που υπέστη το αυτ/τό της από πτώση πεύκου πάνω 
σε αυτό και διαθέτει πίστωση ποσού €4.500,00 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. 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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