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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..279/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..22ης/7/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..24168/18-7-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 22-
7-2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.455,00€  για την 
‘Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών στις δεξαµενές πόσιµου 
ύδατος στη δ.κ. Άνοιξης’» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού για τη «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού 
εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2014»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις οµάδες Ε και ΣΤ και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου 
» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας »». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. FODOR STEFAN περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµία ποσού 1900,35€ που υπέστη το αυτ/το του από πτώση 
δένδρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο 
Ο.Τ 103 στην οδό Κύπρου 3 στην ∆ροσια». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ∆ΙΚΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία ποσού <335>€ που υπέστη το ελαστικό του 
αυτ/του του απο πτωση σε λακούβα  επι της Λεωφόρου Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ    περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 95€ για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του του 
από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση ΧΕΠ για την πληρωµή εξόδων µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο 
συµβολαίου για την αγορά ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία νέου Κοιµητηρίου στη 
θέση Μπισµπίρι της ∆Κ Αγ. Στεφάνου» 

ΑΔΑ: ΩΙΓΒΩ93-2ΟΚ



Σελίδα 2 από 5 
 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
υπαλλήλου του ∆ήµου Πανοτόπουλου Παναγιώτη». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση άσκησης του προβλεπόµενου ενδίκου µέσου για την αναίρεση-
ακύρωση της υπ’ αριθ. 15(θέµα 5ο) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 
του Ν. 3463/2006». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 1230€». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτος Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης ∆οσοµετρικών Συσκευών 
Χλωριοµέτρησης στα Αντιοστάσια Πόσιµου Ύδατος του Γηπέδου και της Αγίας Σωτήρας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Πληρωµή Λογαριασµών Κινητής Τηλεφωνίας». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 
Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου 
κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης ∆ιακοπής Ρεύµατος το Σάββατο 19 Ιουλίου 
2014». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 89.999,10 € για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Συνέχιση του διαγωνισµού του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού 660.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 48.287,64 €  για την 
πληρωµή του 4ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 714.38€ για έξοδα 
δικαστικού επιµελητή για την κοινοποίηση της 111/14 πράξεως του Ε’ κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό του έργου µε τίτλο: 
«Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών έτους 2013»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.        Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος    Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Τσαλτούµη Κυριακή 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 
Η ∆Σ κ. Τσαλτούµη αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
δήλωσε ότι θεωρεί µιας και ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών δήλωσε επίσηµα ότι δεν έχει 
παραιτηθεί και ως εκ τούτου θα εξεταστεί περαιτέρω η νοµιµότητα της Οικονοµικής 
Επιτροπής, θα σχολιάζει απλά τα θέµατα αλλά δεν θα τίθεται υπέρ ή κατά αυτών και θα 
δηλώνει παρών. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..279/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
Με την αριθ. 127/14 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε  και καθορίστηκε 

η αµοιβή του δικηγόρου – εξωτερικού συνεργάτη Φραντζεσκάκη Εµµανουήλ (Α.Μ∆ΣΑ 
7805) Νοταρά 39 Αθήνα, στο ποσό ύψους 3.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και των 
προβλεποµένων δαπανών γραµµατίου προείσπραξης ∆ΣΑ 356,95 ευρώ, δηλ. σύνολο 
5.153,95 ευρώ, για την παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου ενώπιον 
του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ κατά την δικάσιµο της 11-6-2014 και σε κάθε άλλη που µετ’ 
αναβολήν τυχόν ορίσθηκε για την συζήτηση και προς υποστήριξη των µε αριθ. ΑΚ 5167 
και ΑΚ 5168/2008 αιτήσεων ακύρωσης των πρώην ∆ήµων Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης και 
ήδη ∆ήµου ∆ιονύσου για την ακύρωση της αριθ. ΥΑ 27132/208 απόφασης του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
 Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-

1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 

3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010). Τις 

διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 3943/2011. 

4. Την  µε αριθ. 127/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

    
Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και 

τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2014 
 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Όταν ελήφθη η 101/2014 σχετική 

απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία επικαιροποιήθηκαν παλαιές αποφάσεις των πρώην 
∆ήµων Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης ορισµού του εν λόγω δικηγόρου για να τους 
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εκπροσωπήσει στο Σ.Τ.Ε., είχα διαφωνήσει λέγοντας «Το θέµα αυτό αφορά αιτήσεις 
ακυρώσεων των πρώην ∆ήµων Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης που είχαν ασκηθεί  ενώπιων 
του Σ.Τ.Ε., κατά της υπ’ αριθ.27132/20-6-2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 
περί έγκρισης του Γ.Π.Σ. της Κοινότητας Κρυονερίου και συγκεκριµένα κατά το µέρος 
αυτής που σχετίζονται µε τη διοικητική του περιοχή την οποία διεκδικούσαν. Συνεπώς 
µετά τη δηµιουργία του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου εις το οποίο υπήχθησαν όλοι οι 
πιο πάνω Ο.Τ.Α., είναι αντιφατικό και ανεπίτρεπτο να υφίσταται η αντιδικία αυτή µεταξύ 
των. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να καταργηθούν οι δίκες αυτές, σε αντίθεση 
περίπτωση θα καταψηφίσω την εισήγηση». Για τους ίδιους ακριβώς λόγους και  
επιπλέον επειδή θεωρώ εξόχως υπερβολικό το συνολικό ποσό των 5.153,95€, µε το 
οποίο προτείνεται να πληρωθεί ο υπ’ όψιν δικηγόρος, θα καταψηφίσω την εισήγηση του 
θέµατος αυτού» 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

� Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 

και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 

Α’/141/17-8-2010). Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 3943/2011. 

� Την  µε αριθ. 127/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
Ο ∆Σ. Ζαµάνης δήλωσε παρών. 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη για δικηγορική αµοιβή του δικηγόρου – εξωτερικού 

συνεργάτη Φραντζεσκάκη Εµµανουήλ (Α.Μ∆ΣΑ 7805) Νοταρά 39 Αθήνα, στο ποσό 
ύψους 3.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και των προβλεποµένων δαπανών 
γραµµατίου προείσπραξης ∆ΣΑ 356,95 ευρώ, δηλ. σύνολο 5.153,95 ευρώ, για την 
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ 
κατά την δικάσιµο της 11-6-2014 και σε κάθε άλλη που µετ’ αναβολήν τυχόν ορίσθηκε 
για την συζήτηση και προς υποστήριξη των µε αριθ. ΑΚ 5167 και ΑΚ 5168/2008 
αιτήσεων ακύρωσης των πρώην ∆ήµων Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης και ήδη ∆ήµου 
∆ιονύσου για την ακύρωση της αριθ. ΥΑ 27132/208 απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
διαθέτει πίστωση ύψους €5.153,95 σε βάρος του ΚΑ 00.6111 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014. 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Χιώτης Ηρακλής 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης  
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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