ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..34η/2018..
της 6ης-11-2018

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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..428/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..34ης/6-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την . 6η Νοεµβρίου 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.
38085/2-11-2018.. 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:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
µαγνητοφώνηση αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 και 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού
στην εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο1 του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 31.277,76 €
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 44512000-2 , 31500000-1
Α∆ΑΜ:
18REQ002935395 και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου τις
εταιρείες
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ για την ΟΜΑ∆Α Β
και
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη,
επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€,
συµπ/νου ΦΠΑ., ΕΠΑ».
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη
για την «Υπηρεσία
πλυσίµατος κάδων»».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη
µειοδοτών
για την προµήθεια
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Έκδοση -Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 11ο: «Συµπλήρωση της 331/2018 Απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ
ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΕ
ΑΙΤΗΜΑ
ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου περί καταβολής
αποζηµίωσης για καταστροφή της περίφραξης του οικοπέδου του από
αρπάγη του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ και
έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου Κ.
ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 14ο: «Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Οχηµάτων»».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ασφάλτου»».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Παροχής Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισµού και Συντήρησης
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των Επτά
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου) Έτους 2018»».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κας. Βερναρδή Παρασκευής περί καταβολής
αποζηµίωσης για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση
σε λακκούβα».
 ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Εξέδρας
Εκδηλώσεων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου:
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού
284.000,00 € (µε ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΜΑΙΟΥ 2018».
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2018».
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
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3.
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5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος.
Αριθµός Απόφασης: ..428/2018..
 ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 34486/16.10.18 µε αρ. 19/2018
απόφαση του Ειρηνο∆ικείου Μαραθώνα
2. Η υπ’αριθµ ΓΑΚ 3238 & ΕΑΚ29/2017 αγωγή εννέα (9) υπαλλήλων
του ∆ήµου (ΖΗΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ κλπ) [αρπρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 28902/19.9.17]

Στις 24/10/2018 µας διαβιβάσθηκε η υπο (1) σχετικό απόφαση του
ΕιρΜαραθώνα που εκδόθηκε επι της συζητηθείσας στις 5.4.17 υπο (2)
σχετικό αγωγής των αναφερόµενων σ’ αυτή εργαζοµένων, την οποία έκανε
δεκτή και υποχρεώνει τον ∆ήµο στην καταβολή των αναφερόµενων
στην απόφαση ποσών που αφορούν διαφορές µισθού που προκύπτουν
από τις καταβαλλόµενες µέχρι τώρα αποδοχές (στους ενάγοντες) σε
συνάρτηση µε αυτές που διατείνονται ότι έπρεπε να τους καταβληθούν από
την κατάταξή τους στο ορθό µισθολογικό κλιµάκιο.
Επειδή µε την κοινοποίηση της απόφασης αρχίζει η προθεσµία (30 ηµερών
από την επίδοση) για την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως και µετα
την εκπνοή αυτής η προθεσµία της αναίρεσης (άλλες 30 ηµερες) και ως εκ
τούτου συντρέχει νόµιµη περίπτωση λήψης απόφασης από την Οικονοµική
Επιτροπή περί τούτου
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης από
την ΟΕ λόγω αρµοδιότητας, σηµειώνοντας ότι ήδη επι προγενέστερης
απόφασης οµοίου περιεχοµένου των ιδίων εργαζοµένων έχει ληφθεί σχετική
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ΑΟΕ για την παραίτηση από τα ένδικα µέσα και την αποδοχή της δικαστικής
απόφασης .

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Το µε αρ. πρωτ. 33995/15.10.18 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος
 Τη µε αρ. πρωτ. 30038/20.9.18 αίτηση της ενδιαφερόµενης
 Το αντίγραφο του µε αρ. πρωτ. 1010/2/238-α/19.9.18 δελτίου
συµβάντων του ΑΤ ∆ιονύσου
 Το µε αρ. πρωτ. 32760/10.10.18 έγγραφο/απόψεις αυτοψίας της
∆/νσης Περ/ντος
 την µε αριθ. Πρωτ. 34808/19.10.18 γνωµοδότηση της Νοµικής
Υπηρεσίας
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να µην ασκηθούν ένδικα µέσα κατά της 19/2018 αποφ. Ειρηνοδικείου
Μαραθώνα (αρ. πρωτ. εισερ. 34486/16-10-2018) αποδεχόµενη την ανωτέρω
απόφαση.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Στάικος Θεόδωρος.
5. Τσούκας Παναγιώτης.
6. Καλαφατέλης Ιωάννης
7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- Νοµική Υπηρεσία.
- ∆.νση Ανθρ. ∆υναµικού
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