ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..40η/2018..
της 12ης-12-2018

Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..495/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..40ης/12-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:30.. 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.
42487/7-12-2018.. 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:
ΘΕΜΑ 8ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση πρακτικού
-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς πολιτών, για
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις»,
συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ».
 ΘΕΜΑ 22ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.):
«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 23ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «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».
ΘΕΜΑ 24ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «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”».
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση, α) της µελέτης 05/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του τµήµατος προµηθειών και διαχείρισης υλικών για «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆, αυτού, για τα έτη 2018-2019, συνολικού
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προϋπολογισµού 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% (CPV): 39830000-9 - Α∆ΑΜ:
β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού
18REQ003903554
διαγωνισµού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»». Αποσύρεται από την Η∆
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ανταλλακτικών-Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου
Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος
2019». Αποσύρεται από την Η∆
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Κριεµάδης Στέφανος
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..495/2018..
 ΘΕΜΑ 22ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.):
«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
ΣΧΕΤ:
1. Το µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 41554/30.11.18
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ
2. Η µε αρ. 120/18 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
∆ιονύσου
3. Η µε αρ.πρωτ. 38868/8.11.18 εξουσιοδότηση
4. Η µε αρ. 38891/8-11-18 εκθεση παραίτησης από την ασκηθείσα
ανακοπή
5. Η µε αρ.πρωτ. 5229/13.2.18 αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς της εταιρίας ‘ANAGLIFO STAMPA’
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6. Η µε α.π.∆ήµου 32898/17 υπ’αρ. 131/17 ∆/γη πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Αχαρνών
7. Η µε ΓΑΚ 4095-ΕΑΚ 96/6.11.17 ασκηθείσα Ανακοπή
∆ιαβιβάσθηκε σήµερα (5/12/18) στην υπηρεσία µας το υπο (1) σχετικό
κατασχετήριο της εταιρίας ‘ANAGLIFO STAMPA’ µε το οποίο επιβλήθηκε
κατάσχεση στην Τράπεζα Πειραιώς ως τρίτης για απαίτηση της εταιρίας
έναντι του ∆ήµου ως διαδόχου φορέα του ΝΠ∆∆ <Ο ΘΕΣΠΙΣ> σε εκτέλεση
της υπο (6) σχετικό διαταγής πληρωµής.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Η κατάσχουσα εταιρία, µε βάση τα τιµολόγια που αναφέρει στην (5) σχετικό
αίτησή της διατη-ρούσε απαίτηση έναντι του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ ‘Ο
ΘΕΣΠΙΣ’ ποσού <34.620>€ από πωλήσεις προϊόντων, για µερος της οποίας
ποσού <19.840>€ εξέδωσε την υπο (6) σχετικό ∆/γη Πληρωµής που
κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µε συνολο επιταγής 24.079,07 €. Kατά της ∆/γής
Πληρωµής ασκήθηκε από τον ∆ήµο η µε ΓΑΚ 4095-ΕΑΚ 96/17 ανακοπή
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών επι της οποίας εκδόθηκε η µε αρ. 142/18
απόφαση που την παρέπεµψε να συζητηθεί µε άλλη διαδικασία µη έχοντας
εκδοθεί οριστική απόφαση επ’αυτής.
Κατόπιν υποβολής από την ενδιαφερόµενη της υπο (5) σχετικό αίτησης για
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς εκδόθηκε η υπο (2) σχετικο Α∆Σ που
την έκανε δεκτή αποφασίζοντας ότι << Αποδέχε- ται την πρόταση
συµβιβασµού της εταιρείας ANAGLIFO STAMPA µε σκοπό να καταβληθεί το
ποσό των 34.620,00€, παραιτούµενη η εταιρεία από κάθε άλλη περαιτέρω
αξίωση και µε τη δική µας αποδοχή του συµβιβασµού, η οποία θα έχει θέση
παραίτησης και από το ήδη ασκηθέν ένδικο µέσο της ανακοπής καθώς και
έκδοση απόφασης αυτής.>> , σε εφαρµογή δε και εκτέλεσή της εχώρησε η
αποφασισθείσα παραίτηση (σχετ. 4 ).
Ακολούθως, προφανώς συνεπεία καθυστέρησης της υπηρεσίας στην
διενέργεια της πληρωµής εχώρησε η επιβληθείσα υπο (1) σχετικό κατάσχεση
βάσει του τίτλου εκτέλεσης που ήδη είχε εκδοθεί υπερ της εταιρίας και είχε
κοινοποιηθεί στον ∆ήµο (σχετ. 6) .
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ:
Κατά της επιβληθείσας κατάσχεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντα
ΚΠολ∆ (αρθρα 933, 937, 938, 951) προβλέπεται µεν η άσκηση ανακοπής
καταργείται όµως η δυνατότητα της άσκησης αίτησης αναστολής της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για τις περιπτώσεις της έµµεσης
εκτέλεσης , όπως πρόκειται για την προκείµενη, που αφορά σε κατάσχεση
στα χέρια τρίτου (229/2016. ΕφΑ∆ 2017. 177 επ.) και ως εκ τούτου δεν είναι
δυνατή η παρεµπόδιση της προόδου της διαδικασίας εκτέλεσης. Ακόµη και
στην περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά της διαδικασίας εκτελέσεως,
δεδοµένης της παραιτήσεως από την ασκηθείσα ανακοπή κατά του τίτλου
εκτέλεσης (δηλ. της διαταγής πληρωµής) δεν υφίσταται δυνατότητα
εναντίωσης κατ’ αυτού, οι µόνοι λόγοι που δύνανται να προβληθούν είναι
νοµικοί ήτοι κατά του κύρους της διαδικασίας και τέτοιοι δεν παρατηρούνται εν
προκειµένω, µε συνέπεια, λόγω της αδυναµίας ουσιαστικής εναντίωσης κατά
του τίτλου και της ένδειας νοµικών λόγων κατά της διαδικασίας εκτελέσεως η
όποια τυχόν προσπάθεια προσβολής θα απέβαινε ατελέσφορη επι πρόσθετη
ζηµία του ∆ήµου , δικαστική ταλαιπωρία και επιπρόσθετη οικονοµική
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επιβάρυνση. Εξάλλου δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής το δεδοµένο της
αποδοχής της απαίτησης µε την ανω Α∆Σ η οποία ως νοµίµως ληφθείσα είναι
εκτελεστή.
Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα για την κατεπείγουσα εισαγωγή της
σε άµεση συνεδρίαση της Ο.Ε προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη
ενδίκου µέσου της ανακοπής κατά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως
που επιβληθηκε
µε το (1) σχετικό κατασχετήριο στα χέρια τρίτου,
συστοιχιζόµενοι µε την υπο (2) σχετικό Α∆Σ.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Το µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 41554/30.11.18 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ
 Η µε αρ. 120/18 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου
 Η µε αρ.πρωτ. 38868/8.11.18 εξουσιοδότηση
 Η µε αρ. 38891/8-11-18 εκθεση παραίτησης από την ασκηθείσα
ανακοπή
 Η µε αρ.πρωτ. 5229/13.2.18 αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς της εταιρίας ‘ANAGLIFO STAMPA’
 Η µε α.π.∆ήµου 32898/17 υπ’αρ. 131/17 ∆/γη πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Αχαρνών
 Η µε ΓΑΚ 4095-ΕΑΚ 96/6.11.17 ασκηθείσα Ανακοπή
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΛΕΥΚΗ
Μειοψηφούντος οτυ ∆Σ κ. Στάικου για τους λόγους που ανέφερε στην
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά.
Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της επιβολής κατάσχεσης
µε το µε αρ. πρωτ. εισερ. στον ∆ήµο 41554/30.11.18 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ της
εταιρίας ‘ANAGLIFO STAMPA’ στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς ως τρίτης.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
2. Στάικος Θεόδωρος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
5. Ντούντα Χρυσούλα.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσίων.
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Νοµική Υπηρεσία.

