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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: ..87/2020.. 

 
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: 87/2020 
 

• ΘΕΜΑ 1ο:«Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου επί υπόθεσης αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής 
µονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
Σχετ.   1.   Η  µε  α.π. ∆ήµου  42797/19 αίτηση  
            2.  Το µε α.π.5095  έγγραφο της ΝΥ  
            3.  Η µε α.π. 5099/21-2-20 πρόταση αµοιβής 
                   
Α ]  Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο η  υπό άνω (1) σχετικό αίτηση που αφορά σε καθορισµό 
οριστικής  τιµής µονάδος και αναγνώριση ως δικαιούχων  (των αιτούντων) για τα 
αναφερόµενα σ’ αυτή ακίνητα  που εκδικάζεται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στην 
δικάσιµο της 3/3/2010.   
Tα θέµατα της προκείµενης αίτησης  είναι ποικίλα και σύνθετα δεδοµένης της απαίτησης 
εξέτασης της αδιάκοπου σειράς τίτλων (συν)ιδιοκτησίας όλων των αιτούντων, του 
εντοπισµού µιας εκάστης των ιδιοκτησιών, της αναζήτησης παλαιών διαδικαστικών 
εγγράφων και αποφάσεων οργάνων και διοικητικών αρχών ,ως πρόκειται περί της 
αναφερόµενης στην αίτησης πράξεως  εφαρµογής και της περαιτέρω αξιολόγησης των 
διαπιστώσεων και προτάσεών της δια της παραλλήλου συνεργασίας µε την Τεχνική 
Υπηρεσία, της αναζήτησης στοιχείων και υλικού για την συγκριτική αξιολόγηση της 
αντικειµενικής και εµπορικής αξίας των ιδιοκτησιών, ως και διερεύνησης τυχόν ζητηµάτων 
διακωλυτικών του προβαλλόµενου αιτήµατος,  διαδικασία που απαιτεί µονοσήµαντη  
ανάλωση  µε την εν λόγω υπόθεση  και διάθεση σοβαρού και ικανού χρόνου  
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αποκλειστικής  ενασχόλησης για την αντιµετώπιση της πληθώρας των πεδίων που την 
απαρτίζουν.  
 
Β ]  Με βάση τα ανωτέρω  και έχοντας υπόψη  
 
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014 
-τα άνω σχετικά έγγραφα και το υπό (2) σχετικό έγγραφο της Ν.Υ   
-το σύνθετο,  νοµικά ιδιόµορφο, σηµαντικό και επείγον της υπόθεσης  
-το γεγονός ότι στον ∆ήµο µας υπηρετεί ένας(1) µόνο δικηγόρος  ο οποίος επιµελείται τις 
νοµικές υποθέσεις επτά (7) επί µέρους δηµοτικών ενοτήτων που αποτελούν τον 
Καλλικρατικό  ∆ήµο ∆ιονύσου και  λόγω του τεραστίου  φόρτου της ενασχόλησής του µε 
τις τρέχουσες και  ιδιαίτερα  σηµαντικές  υποθέσεις,   είναι  αδύνατη  η ενασχόλησή του  
µε την προκείµενη  εξαιτίας των ποικίλων,  σύνθετων και των σηµαντικών ιδιαιτεροτήτων 
και νοµικών ζητηµάτων της. 
 
Συνεπώς, λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω  υπόθεσης και της ιδιαίτερης 
σπουδαιότητάς της, προτείνεται η ανάθεση του χειρισµού της και  ο ορισµός του γνωστού 
(από προηγούµενες συνεργασίες) στον ∆ήµο δικηγόρου  ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η [ ΑΜ∆ΣΑ 
11145 –Αγ.Κων/νου 2] που διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εµπειρία επί  συναφών 
υποθέσεων,  για την νοµική την εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου ενώπιον Εφετείου 
Αθηνών στην δικάσιµο της  3/3/2020  ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο που τυχόν ορισθεί 
µετά από αναβολή, για τη συζήτηση και προς απόκρουση  της µε ΓΑΚ 9462-ΕΑΚ 
773/2019 αίτησης των Αθανασίου Μαγγίνα κλπ (7 αιτούντων),   Ταυτόχρονα εισηγούµεθα 
και την αποδοχή της  προταθείσας αµοιβής του ποσού των 2.500,00€ πλέον του νοµίµου 
ΦΠΑ 24% για την διενέργεια των ανωτέρω, η οποία φέρεται ανάλογη α)της 
επιστηµονικής εργασίας, της αξίας και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση της 
υπόθεσης, β)του απαιτουµένου χρόνου διενέργειας, γ)της σπουδαιότητας του 
αντικειµένου που µετέρχεται δ) των ιδιάζουσων περιστάσεων που συνθέτουν την εν λόγω 
εργασία και ε) των εν γένει (εξωδικαστικών) ενεργειών που απαιτούνται να υλοποιηθούν 
και είναι δίκαιη και εύλογη  ανταποκρινόµενη στις προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων και 
την περαιτέρω παραποµπή της στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επικύρωσή της. 
Επιπλέον εισηγούµεθα και την αποδοχή της προταθείσας αµοιβής, στις περιπτώσεις 
αναβολής συζήτησης, ποσού 200,00€ πλέον ΦΠΑ24%, δικαιολογούµενη από την 
ανάλωση του προς τούτο χρόνου. 
 
 
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. 4312/2014. 
� Το µε α.π.5095  έγγραφο της ΝΥ.  
� Την  µε  α.π. ∆ήµου  42797/19 αίτηση.  
� Την  µε α.π. 5099/21-2-20 πρόταση αµοιβής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά 

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Ζαµάνη ∆ιονύσιο, Τσούκα Παναγιώτη και Κουριδάκη 
Κωνσταντίνο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 
1)Αναθέτει τον χειρισµό της υπόθεσης και ορίζει τον γνωστό (από προηγούµενες 
συνεργασίες) στον ∆ήµο δικηγόρο ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η (ΑΜ∆ΣΑ 11145-Αγ. Κων/νου 2) 
που διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εµπειρία επί συναφών υποθέσεων, για την 
νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου ενώπιον Εφετείου Αθηνών στην δικάσιµο 
της 3/3/2020ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο που τυχόν ορισθεί µετά  από αναβολή, 
για την συζήτηση και προς απόκρουση της µε ΓΑΚ 9462-ΕΑΚ 773/2019 αίτησης των 
Αθανασίου Μαγγίνα κλπ (7 αιτούντων), 
 
2)Αποδέχεται την προταθείσα αµοιβή του ποσού των (2500€) πλέον ΦΠΑ 24% για 
την διενέργεια των ανωτέρω, η οποία φέρεται ανάλογη α) της επιστηµονικής 
εργασίας, της αξίας και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, 
β) του απαιτούµενου χρόνου διενέργειας, γ) της σπουδαιότητας του αντικειµένου που 
µετέρχεται δ) των ιδιαζουσών περιστάσεων που συνθέτουν την εν λόγω εργασία και 
ε) των εν γένει (εξωδικαστικών) ενεργειών που απαιτούνται να υλοποιηθούν και είναι 
δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόµενη στις προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων 
 
3)Αποδέχεται την πρόταση του εν λόγω δικηγόρου για την κατάθεση από τον ∆ήµο 
αντίθετης αίτησης ενώπιον του Εφετείου προκειµένου να υπάρξει ο χρόνος και η 
άνεση για την επίτευξη της ει δυνατόν καλύτερης κι επωφελούς για τον ∆ήµο 
δικαστικής κρίσης και η προτεινόµενη αµοιβή για την σύνταξη και κατάθεση της 
αντίθετης αίτησης και την παράστασή του κατά την ηµεροµηνία εκδίκασης, αντίστοιχο 
ως άνω και για τους ίδιους λόγους ποσού δηλαδή (2500)€ πλέον ΦΠΑ 24% καθώς 
και  
4) Αποδέχεται την πρόταση αποζηµίωσης 200€ ΠΛΈΟΝ φπα 24%για κάθε αναβολή 
της συζήτησης δικαιολογουµένη από τον χρόνο ανάλωσης και τέλος την περαιτέρω 
παραποµπή της απόφασης που θα ληφθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
επικύρωσή της κατά το µέρος της αµοιβής. 
 

           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. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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