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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..38η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..462/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..38ης/4-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 
41547/30-11-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ». 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου”, 
µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής αποζηµίωσης  
για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο κορµό δέντρου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ενοποίηση και καθορισµός τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  1. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    2. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    3. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 
Ο ∆.Σ Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε στο 4ο θέµα της Η.∆ 
Η ∆.Σ Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα απεχώρησε στο 9ο θέµα της 
Η.∆ 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  
Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ» λέγοντας ότι κρίνεται κατεπείγον λόγω της 
ύπαρξης καταληκτικής ηµεροµηνίας για την τυχόν άσκηση ενδίκων µέσων. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..462/2018.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤ:     1. Η µε αρ. 19100/2018 απόφαση του 28ου Μ∆ΠρΑθ  
               2. Η µε αρ.πρωτ. 15046/26.5.2011νέα  αίτηση του ενδιαφερόµενου 
προς τον Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου 
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               3. Η από 16.4.2009 αρχική αίτηση του ενδιαφεροµένου προς τον 
πρώην ∆ήµο ∆ιονύσου που διαβιβάσθηκε στον ∆ήµο µε το υπ’αρ.πρωτ. 
8879.2.25.5.09 έγγραφο του βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη  
               4. Το από 29/12/2008 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος της 
Τροχαίας Κηφισιάς  
               5. Αντίγραφο της από 23.2.2009 έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης 
               6. αντίγραφο του µε ΑΠ 8879.2.1/09 έγγραφο του Συνηγόρου του 
Πολίτη  
               7.  αντίγραφο του µε ΑΠ 8879.2.2/09 έγγραφο του Συνηγόρου του 
Πολίτη  
               8.  αντίγραφο της µε αρ.πρωτ. 2680/5.5.09 γνωµοδότησης που 
συντάχθηκε για λογ/σµό  του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου από την δικηγόρο 
Γεωργία  Ξυνογιαννακοπούλου    
              9.  Αντίγραφο της µε αρ. πρωτ. του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου 
2591/29.4.09 έκθεσης αυτοψίας που συντάχθηκε από τον υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµήτριο Αλεξανδρή  
           10.  φωτογραφίες που δείχνουν τα βλαβέντα µέρη του οχήµατος 
           11.  αντίγραφα των µε αρ. 3951/23.2.09, 2517/23.2.09 και 
9.228/23.2.09 τιµολογίων  
           12.  αντίγραφο της µε αρ. 23/09 Α∆Ε πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου 
           13.  Η µε αρ.πρωτ. 20469/20.6.2011 Γν/ση της Ν.Υ επι της ανω υπο 
(2) σχετικό νέας αίτησης 
           14.  Η µε αρ . 113/2011 ΑΟΕ  
 

 

1.   Στον πρώην ∆ήµο ∆ιονύσου είχε υποβληθεί η υπο (3) σχετικό αρχική 

αίτηση µε την οποία ζητούσε την αποκατάσταση της ζηµιάς του οχήµατός του 

από πτώση σε λακκούβα,  συνυποβάλλοντας τα ανάλογα παραστατικά που 

µνηµονεύονται στα ανωτέρω σχετικά και δη το δελτίο τροχαίου ατυχήµατος, 

την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, τα τιµολόγια, φωτογραφικό υλικό  και το 

έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. Λόγω της αιτήσεώς του συντάχθηκαν µε 

µέριµνα του ∆ήµου οι  στα άνω σχετ. 8 & 9 αναφερόµενες γνωµοδότηση του 

δικηγόρου του ∆ήµου και έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας του ∆ήµου, µε 

καταληκτική πρόταση της γνωµοδότησης, δια της παραδοχής της 

υπαιτιότητας του ∆ήµου λόγω των προσκοµισθέντων στοιχείων, στη 

καταβολή από τον ∆ήµο της σχετικής δαπάνης, που όµως δεν έγινε αποδεκτή 

µε την υπο (12) σχετικό Α.∆.Ε. Κατόπιν τούτου ο ενδιαφερόµενος άσκησε 

αγωγή ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.  Μετά ταύτα, ενόψει της 

προβλεπόµενης από τις διατάξεις του Καλλικράτη δυνατότητας συµβιβαστικής 

επίλυσης της διαφοράς, ο ενδιαφερόµενος υπέβαλε ενώπιον του νέου 

Καλλικρατικού ∆ήµου την υπό (2) σχετικό νέα αίτησή του περί εξώδικου 

συµβιβασµού και κατάργησης δίκης προβάλλοντας που αποτελεί ωφέλιµη 
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λύση για αµφότερες τις πλευρές και προς αποφυγή άδικης ταλαιπωρίας του 

ως δηµότη από εσφαλµένες αποφάσεις της διοίκησης, για την οποία 

συντάχθηκε η υπό (13) σχετικό Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας µε 

θετική πρόταση λόγω του πλήθους των βεβαιωτικών της ζηµιάς στοιχείων, 

επακολουθήσασας της υπό (14) σχετικό ΑΟΕ που ενέµεινε στην απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

Στη συνέχεια εκδικασθείσας της αγωγής του ενδιαφερόµενου ενώπιον του 

∆ΠρΑθ εκδόθηκε η υπο (1) σχετικό απόφαση του δικαστηρίου που την έκανε 

εν µέρει δεκτή 

 

Κατά της εκδοθείσας απόφασης προβλέπεται και είναι επιτρεπτή η άσκηση 

του ενδίκου µέσου της έφεσης (αρ. 92 Κ∆∆) εντός προθεσµίας ενός µηνός 

από την επίδοση της απόφασης ήτοι εν προκειµένω µέχρι την 19/12/2018. 

 

Κατόπιν τούτων συντρέχει νόµιµη περίπτωση άµεσης εισαγωγής της εν λόγω 

υπόθεσης προς λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω 

αρµοδιότητας για την άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της εφέσεως 

εισηγούµενοι από πλευράς µας την µη άσκησή της λόγω του πλήθους των 

στοιχείων για το βάσιµο της αγωγής και της αξίωσης και της παραδοχής της 

υπαιτιότητας του ∆ήµου τόσο από την αρχική έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας 

όσο και από την εξαρχής γνωµοδοτική εισήγηση της δικηγόρου του πρώην 

∆ήµου ∆ιονύσου,  το σύνολο των οποίων οδηγεί στο πιθανολογούµενο 

ατελέσφορο του ενδίκου µέσου.  

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Η µε αρ. 19100/2018 απόφαση του 28ου Μ∆ΠρΑθ  
� Τη µε αρ. πρωτ. 15046/26.5.2011 νέα αίτηση του ενδιαφερόµενου 

προς τον Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου 
� Την από 16.4.2009 αρχική αίτηση του ενδιαφεροµένου προς τον 

πρώην ∆ήµο ∆ιονύσου που διαβιβάσθηκε στον ∆ήµο µε το 
υπ’αρ.πρωτ. 8879.2.25.5.09 έγγραφο του βοηθού Συνηγόρου του 
Πολίτη 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε καταεπίγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την µη άσκηση εφέσεως κα της αρ. 19100/2018 απόφασης του 28ου 
Μ∆ΠρΑθ λόγω του πλήθους των στοιχείων για το βάσιµο της αγωγής και της 
αξίωσης και της παραδοχής της υπαιτιότητας του ∆ήµου τόσο από την αρχική 
έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας όσο και από την εξαρχής γνωµοδοτική 
εισήγηση της δικηγόρου του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου,  το σύνολο των οποίων 
οδηγεί στο πιθανολογούµενο ατελέσφορο του ενδίκου µέσου. 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Ντούντα Χρυσούλα. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία 

 
 
 


