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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ..10η/2020.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-02-2020 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..94/2020.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της..10ης/25-02-2020...∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Φεβρουαρίου 2020.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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..5134/21-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του ∆ηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, 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 ΕΗ∆: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε αφορµή 
την ηµέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004». 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:« Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήµατα που ανέκυψαν σε 
ασκηθείσα αγωγή κατά του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου επί υπόθεσης αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος και 
αναγνώρισης δικαιούχων». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου  για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων 
επιµόρφωσης στον ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ″Ασφάλιση 
Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου″, άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης και έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων-
∆απανών έτους 2019 για το ∆΄ τρίµηνο». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
″Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης″ του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ.∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″». 

• ΘΕΜΑ 8ο:«Αίτηµα του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονυσίου περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµιά στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα». 
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ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 µε τίτλο 
<∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων> για 
την αποζηµίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κοµιακίδη Αντωνίου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 µε 
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυµος Βιοµηχανική και 
Εµπορική Εταιρία Ποτών»». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεµάδης Στέφανος             2.Τσεβάς Χρήστος   
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης  
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ως 
αναπληρωµατικό  µέλος αντί του κου Τσεβά. 
 
Αριθµός Απόφασης: 94/2020 
 

• ΘΕΜΑ 8ο:«Αίτηµα του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονυσίου περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµιά στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
 
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 Τεύχος Α’): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση 
της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟ∆ΣΑ – Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»:  
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) …,δ1) Αποφασίζει 
αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις». 
2) Το εδ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 «(Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος)… ε) Αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον 
προϋπολογισµό πιστώσεων…»,  
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3) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,  
4) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 
5) τα παρακάτω έγγραφα και αλληλογραφία: 

1. Το από 17-12-19 ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος Υλικών Ζηµιών του Α’ 
Τµήµατος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής 

2. Η µε αρ.πρ.756/13-1-20 αίτηση του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονύσιου και συνηµµένες 
φωτογραφίες 

3. Εξουσιοδότηση του Βαρχαλαµά Χαράλαµπου 
4. Άδεια κυκλοφορίας 
5. Άδεια οδήγησης 
6. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
7. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 
8.  Παραστατικό Νο.63/9-1-20 <50€> συνεργείου αυτ/των «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ» για επισκευή ζαντών και ευθυγράµµιση, παραστατικό Νο382/9-1-
20 <80€> για πώληση ελαστικών και κόστος νέου ελαστικού και της 
ευθυγράµµισης ποσού <44€> και <25€> αντίστοιχα 

9. Η µε αρ.πρ. 1560/20-1-20 αυτοψία της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
10. Η µε αρ.πρ. 3712/7-2-20 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα 
αποζηµίωσης του κ. Βαρχαλαµά ∆ιονύσιου  για ποσό 130,00€ . 
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος παρακαλούµε και για την εξειδίκευση πίστωσης σε 
βάρος του Κ.Α 00.6492 µε τίτλο <∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή 
Συµβιβαστικών Πράξεων>. 
 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις τoυ άρθρου  72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06. 
� Τις διατάξεις  του άρθρου 203 εδ.1 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.2018 Α’). 
� Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016). 
� Την  µε αρ. πρ.1560/20-1-20 αυτοψία της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
� Την µε  αρ. πρ.3712/7-2-20 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
� Την  µε αρ. πρ.756/13-1-20 αίτηση του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονύσιου µε τα συνηµµένα 

σε αυτήν δικαιολογητικά. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.Εγκρίνει την αποδοχή της αίτησης του κ. Βαρχαλαµά ∆ιονύσιου περί συµβιβασµού για 
ζηµιά στο αυτοκίνητό του από πτώση  σε λακούβα  ποσού ύψους 130,00 ΕΥΡΩ υπό την 
προϋπόθεση της προσκοµιδής από τον αιτούντα α) των πρωτότυπων παραστατικών της 
δαπάνης και β) κατά την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους 
εξοφλήσεώς του από την εν λόγω δαπάνη.  
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2.Εξειδικεύει πίστωση ποσού ύψους 130,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α 00.6492 µε τίτλο 
<∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων>. 
 
           Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών  & 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
7. Λουκάτος Παναγής 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικής Επιτροπής. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 

 

ΑΔΑ: 67ΟΗΩ93-05Ι


		2020-03-04T08:48:07+0200
	Athens




