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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-4-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..65/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..5η/12-4-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Μ. Τετάρτη.. 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. ..9996/7-4-2017.. 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: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδροµή  του ∆ήµου  
στη δικτυακή βάση  "Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ"». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 48/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 47/2017 Α∆Σ». 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Eκτέλεση τελεσίδικης απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ,έγκριση δαπάνης 

και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.500) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από 
την Φαρµακοβιοµηχανία DEMO ΑΒΕΕ, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της 
παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων 
Σχολείων Εκάλης». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου σε Σεµινάριο που 
αφορά το «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4440/2016»» . 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά την 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016) ΑΠΟ 1.01.2017» . 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80€  για την ‘ετήσια 
συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’» . 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη  ανά οµάδα για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισµού 
δαπάνης 73.796,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.» . 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», 
προϋπολογισµού δαπάνης 74.399,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2017 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων  & Έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού   ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 19ο: 1) Έγκριση  Πρακτικού κατακύρωσης δικαιολογητικών Αριθµ. Πρωτ. 
9965/7-4-2017   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες : i) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε για την ΟΜΑ∆Α  Α  ΚΑΙ ii) INSS 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α  Β 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα του κ. Γεωργίου Ελεκίδη περί καταβολής αποζηµίωσης για 
καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 21ο: «∆ιόρθωση της µε αρ. 54/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια και τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου 
για τη δεξαµενή της ∆Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών ∆ικτύου 
∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι χιονοπτώσεις 
από τις 29 ∆εκεµβρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για νέα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς δύο (2) Αναπηρικών Αµαξιδίων από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Πρόληψης Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων «Αγάπη για ζωή». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για 
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
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Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης 
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος “». 
ΘΕΜΑ 28ο:  «Αποδοχή δωρεάς πλήρους οδοντιατρικού εξοπλισµού και επίπλων 
ιατρείου για τα ∆ηµοτικά Ιατρεία». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο Πρόεδρος  µετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος της Η.∆ «Εκλογή 
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής» ανέφερε: 
«Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Οι επιτροπές στην 
πρώτη συνεδρίαση  µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους µε 
φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. 
∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 
Τα µέλη της Ο.Ε από την µειοψηφία απουσιάζουν από την συνεδρίαση  και για τον 
λόγο αυτό ανακοίνωσε την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την εκλογή 
Αντιπροέδρου του Σώµατος για την επόµενη συνεδρίαση. 
 
 Το 21ο θέµα της Η.Μ. απεσύρθη. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..65/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Eκτέλεση τελεσίδικης απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ,έγκριση δαπάνης 

και διάθεση πίστωσης». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σχετ:   

1. Η µε αρ.  πρωτ. (πρώην ∆ήµου Αγ. Στεφάνου) 12371/2009 αγωγή. 
2. Η µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο ∆ιονύσου 4162/16.2.12 υπ’ αριθµ.  

13065/2011 απόφαση του 29ου Τριµ. ∆ιοικ/κού Πρωτ/κείου Αθηνών  
3. Η µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 15227/21.5.13 έφεση.  
4. Η µε αρ. πρωτ. Εισερχ.  Στον ∆ήµο 2840/2.2.15 υπ’ αριθµ.  4079/14  

απόφαση του 14ου  Τριµελούς ∆ιοικ/κού ΕΦΕΤΕΙΟΥ Αθηνών. 
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5. Το µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 18326/30.6.16 Α’ Εκτελεστό 
απόγραφο της µε αρ.  13065/11   απόφασης µετά επιταγής προς 
εκτέλεση.  

             
Στο υπ αριθ. 8473/27-3-2017 έγγραφό της η νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου 
αναφέρει "Με την 12371/2009 αγωγή οι ενάγοντες αξίωναν από τον ∆ήµο για τους 
λόγους που αναφέρουν στην αγωγή, αποζηµίωση συνολικού ύψους 50.220 €.  

Επί της αγωγής εκδόθηκε  η µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο ∆ιονύσου 4162/16.2.12 
υπ’ αριθµ.  13065/2011 απόφαση του 29ου Τριµ. ∆ιοικ/κού Πρωτ/κείου Αθηνών    &    
η µε αρ. πρωτ. Εισερχ.  στον ∆ήµο 2840/2.2.15 υπ’ αριθµ.  4079/14  απόφαση του 
14ου  Τριµελούς ∆ιοικ/κού ΕΦΕΤΕΙΟΥ Αθηνών που τελικώς επιδίκασαν το ποσό των 
<4.060>€ εις έκαστον των εναγόντων νοµιµοτόκως. 
 
Εις εκτέλεση των αποφάσεων την  30.6.16 κοινοποιήθηκε  Α’ αντίγραφο εξ 
απογράφου εκτελεστό της πρωτοδίκου υπό (2) σχετικό απόφασης µετά της από 
23.6.16 επιταγής εκτελέσεως για το συνολικό ποσό που αναφέρεται σ’αυτήν.  
 

Η νοµιµοποίηση των επιτασσόντων ως κληρονόµων του αποβιώσαντος 2ου των 
εναγόντων Εµµανουήλ Νιαροπέτρου προκύπτει ευθέως από την υπο σχετ. (4) 
απόφαση του Εφετείου που µετά τη βιαία διακοπή της δίκης (λόγω του θανάτου του β’ 
ενάγοντος) επαναλήφθηκε επονόµατι των αναφεροµένων σ’αυτή κληρονόµων που 
νοµιµοποιήθηκαν στο δικαστήριο και αναφέρονται στην κοινοποιηθείσα επιταγή.  
 

Επειδή ήδη µε την κοινοποίηση της επιταγής εκτέλεσης έχουµε έναρξη της 
αναγκαστικής εκτέλεσης και δύναται να επιδιωχθεί αναγκαστική εκτέλεση της 
απόφασης εις βάρος του ∆ήµου µετά προσθήκης των δαπανών και εξόδων της 
εκτέλεσης σηµαντικού ύψους 
 
Για τους λόγους αυτούς και προς αποφυγή της προόδου της περαιτέρω διαδικασίας 
της εκτέλεσης και επιβάρυνσης του ∆ήµου µε πρόσθετα σηµαντικά έξοδα,  συντρέχει 
νόµιµη περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας πληρωµής της κοινοποιηθείσας 
επιταγής σηµειώνοντας την επιβαλλόµενη παρακράτηση φόρου για το ποσό των 
τόκων και το επιβεβληµένο της υποβολής/υπογραφής κατά την πληρωµή από τον 
λήπτη  βεβαίωσης   περι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως της επιταγής 
και του δυνάµει της απόφασης επιδικασθέντος ποσού κατά κεφάλαιο, τόκους 
και έξοδα και µη διατήρησης οιασδήποτε άλλης απαίτησης  από την εν λόγω 
αιτία  
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντα υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. το άρθρο 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 
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3. το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 
4. τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

 

 

παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για: 
 

1. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισµού 
έτους 2017, σε βάρος του κωδικού αριθµού εξόδων (ΚΑΕ) 00.6492 µε την 
ονοµασία «δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων»,  ποσού 8.817.99 €. 

2. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισµού 
έτους 2017, σε βάρος του κωδικού αριθµού εξόδων (ΚΑΕ) 00.6823 µε την 
ονοµασία «Τόκοι Υπερηµερίας»,  ποσού 3.970,00 € . 

                                 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� το άρθρο 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 
� το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 
� τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
� Τη µε αρ.  πρωτ. (πρώην ∆ήµου Αγ. Στεφάνου) 12371/2009 αγωγή. 
� Τη µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο ∆ιονύσου 4162/16.2.12 υπ’ αριθµ. 

13065/2011 απόφαση του 29ου Τριµ. ∆ιοικ/κού Πρωτ/κείου Αθηνών  
� Τη µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 15227/21.5.13 έφεση.  
� Τη µε αρ. πρωτ. Εισερχ.  Στον ∆ήµο 2840/2.2.15 υπ’ αριθµ.  4079/14 

απόφαση του 14ου  Τριµελούς ∆ιοικ/κού ΕΦΕΤΕΙΟΥ Αθηνών. 
� Το µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 18326/30.6.16 Α’ Εκτελεστό απόγραφο της 

µε αρ.  13065/11   απόφασης µετά επιταγής προς εκτέλεση 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω τελεσιδίκων δικαστικών 
αποφάσεων και διαθέτει πίστωση ποσού €8.817.99 σε βάρος του κωδικού 
αριθµού εξόδων (ΚΑΕ) 00.6492 µε την ονοµασία «δικαστικά έξοδα & έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» του 
προϋπολογισµού έτους 2017, 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη καταβολής τόκων για την εκτέλεση των ανωτέρω 
τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων και διαθέτει πίστωση ποσού 3.970,00 σε 
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βάρος του κωδικού αριθµού εξόδων (ΚΑΕ) 00.6823 µε την ονοµασία «Τόκοι 
Υπερηµερίας» του προϋπολογισµού έτους 2017. 

       
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. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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