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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: ..86/2020.. 

 
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. 
 
       Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος  εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος λόγω της 
εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης των προτάσεων στις 28/2 στις οποίες πρέπει να 
εκδηλώνεται η στάση του ∆ήµου. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. 
 
Αριθµός Απόφασης: 86/2020 
 

• ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:« Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήµατα που 
ανέκυψαν σε ασκηθείσα αγωγή κατά του ∆ήµου». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
 
ΣΧΕΤ:    1. Η µε α.π  ∆ήµου  45174/3.12.19 (υπ’αριθµ.καταθ. ΓΑΚ 101712-ΕΑΚ   
                  9178/20.11.19) αγωγή   της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε». 
               2. Το µε α.π.1180/2020 έγγραφο απόψεων της Τ.Υ. 
               3. Το µε α.π.3569/6.2.2020 ενηµερωτικό σηµείωµα της Ν.Υ. 
               4. To µε α.π.5296/24.2.2020  2ο σηµείωµα της ΝΥ. 
               5. το µε α.π.5301/24.2.2020 σηµείωµα της ΝΥ. 
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1. Με την υπό (1) σχετικό αγωγή της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», που εκδικάζεται ενώπιον 
του Μον/λούς Πρωτ/κείου Αθηνών αξιώνεται το υπέρογκο ποσό των <126.959,94> ευρώ 
που αφορά διεκδίκηση αµοιβής  του αναφεροµένου στην αγωγή και φερόµενου 
εκτελεσθέντος υπ’ αυτής έργου που της ανατέθηκε «προφορικώς». Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ρυθµίζουν την  εκδίκαση των υποθέσεως µε την διαδικασία της νέας 
τακτικής η κατάθεση προτάσεων από τους διαδίκους γίνεται εντός προθεσµίας 100 
ηµερών από την κατάθεση της αγωγής ,  ήτοι µέχρι την Παρασκευή 28/2/2020. 
 

2. Από το (2) σχετικό έγγραφο απόψεων της  Τ.Υ  επί του θέµατος, προκύπτει :  
α)  ότι η Τ.Υ αρνείται κάθε συµµετοχή & γνώση της για την εν λόγω  ανάθεση  
β) ότι η Τ.Υ, κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου επιτόπου , για την διαπίστωση των 
αναφεροµένων  στην αγωγή,  από τις προβαλλόµενες εργασίες/εργα, αναγνωρίζει ως 
πραγµατικά εκτελεσµένες εργασίες ποσοστό  µόλις 17%  έναντι των αξιούµενων  
β)   ∆ιαπιστώνεται το ανύπαρκτο εργασιών/έργου στις οδούς Ελαίας & Λασιθίου , ενώ 
δεν ελέγχθηκε η προβαλλόµενη εκτέλεση εργασιών στην πάροδο της Ελ.Βενιζέλου 
καθώς αποτελεί ιδιωτικό δρόµο και ο ∆ήµος «ούτε οφείλει, ούτε έχει δικαίωµα εκτέλεσης 
εργασιών» (βλ. παρ. 4 εγγράφου)  
γ) τοποθετεί την πραγµατική δαπάνη (υπό συνθήκες διαγωνιστικής  διαδικασίας, εξαιτίας, 
της πλέον ή βέβαιης, επίτευξης  µέσης έκπτωσης ανω του 50%.) στο ποσό των 
<10.782,44>€ & πλέον ΦΠΑ σε <13.370,22>€  αντί της αξιούµενης των <126.959,94>€ 
ήτοι διαφορά µη δικαιολογούµενη ποσού 113.589,72€  (βλ. παρ. 6 εγγράφου)  
δ)Εκφράζεται ότι  «οι συνηµµένες επιµετρήσεις είναι αναληθείς και ανακριβείς, αφού είτε 
περιλαµβάνουν εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί (Ελαίας & Λασιθίου) είτε εργασίες που 
έχουν εκτελεσθεί σε ιδιωτικό χώρο (πάροδος Ελ.Βενιζέλου) είτε εργασίες µε ποσότητες 
µεγαλύτερες από τις επιµετρηθείσες από τους µηχανικούς της Υπηρεσίας..»  
 
Με τα (3),(4) & (5) έγγραφα της ΝΥ γίνεται αναφορά στην αγωγή και στις διαπιστώσεις 
της ΤΥ και σύµφωνα µε αυτές ζητείται η λήψη απόφασης για την έκφραση της θέσης της 
ΟΕ ώστε να διατυπωθεί στις προτάσεις που θα κατατεθούν των οποίων η προθεσµία 
λήγει την Παρασκευή 28/2/2020 , ζητώντας συγκεκριµένα την λήψη απόφασης από την 
ΟΕ : α] προς απόκρουση της αγωγής ως αναληθούς και αβάσιµης µε µνεία επί των 
προτάσεων για το αναγκαίο της διαβίβασης –µέσω του πολιτικού δικαστηρίου- της 
υπόθεσης προς ποινική διερεύνηση και β]  διαβίβαση της υπόθεσης στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών για την διερεύνηση τέλεσης  αξιοποίνων πράξεων κατά παντός 
ενεχοµένου,  µετά  δηλώσεως του ∆ήµου για την παράστασή του «για την υποστήριξη 
της κατηγορίας (αρ.63 ΚΠ∆) ήτοι ως πολιτικώς ενάγων κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, έχων 
κατά τον πολιτικό νόµο αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της 
ηθικής βλάβης την οποία υπέστην από τα αδικήµατα που θα διαπιστωθούν ,  για την 
οποία διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ως προς την προσφυγή ενώπιον των αρµοδίων 
πολιτικών δικαστηρίων µε σκοπό την ικανοποίηση αυτής ή άλλως τινός από οποιαδήποτε 
ή και από την ίδια ακόµη αιτία αναφορικά µε τα ως άνω αδικήµατα.»  
 
Επειδή πράγµατι συντρέχει νόµιµη και επείγουσα περίπτωση να εισαχθεί το θέµα εκτός 
ηµερησίας διάταξης λόγω της εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης των προτάσεων στις 
28/2 στις οποίες πρέπει να εκδηλώνεται η στάση του ∆ήµου προτείνεται να γίνει δεκτή η 
εισαγωγή του λόγω του κατεπείγοντος και να ληφθεί απόφαση όπως προτείνεται 
παραπάνω. 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις τoυ άρθρου  72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
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� Την µε α.π  ∆ήµου  45174/3.12.19 (υπ’αριθµ.καταθ. ΓΑΚ 101712-ΕΑΚ                   
9178/20.11.19) αγωγή   της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε». 
� Το µε α.π.1180/2020 έγγραφο απόψεων της Τ.Υ. 
� Το µε α.π.3569/6.2.2020 ενηµερωτικό σηµείωµα της Ν.Υ. 
� To µε α.π.5296/24.2.2020  2ο σηµείωµα της ΝΥ. 
� το µε α.π.5301/24.2.2020 σηµείωµα της ΝΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

. 
α] Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του ∆ήµου κ.Ιωάννη Βασιλείου να καταθέσει τις προτάσεις 

του ∆ήµου προς απόκρουση της αγωγής( υπ.αριθ. καταθ.ΓΑΚ101712-
ΕΑΚ9178/20.11.19 της εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ) ως αναληθούς και αβάσιµης µε 
µνεία επί των προτάσεων για το αναγκαίο της διαβίβασης –µέσω του πολιτικού 
δικαστηρίου- της υπόθεσης προς ποινική διερεύνηση και  

β] Να διαβιβασθεί η υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την διερεύνηση 
τέλεσης  αξιοποίνων πράξεων κατά παντός ενεχοµένου,  µετά  δηλώσεως του ∆ήµου 
για την παράστασή του «για την υποστήριξη της κατηγορίας (αρ.63 ΚΠ∆) ήτοι ως 
πολιτικώς ενάγων κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, έχων κατά τον πολιτικό νόµο αξίωση 
για χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία 
υπέστην από τα αδικήµατα που θα διαπιστωθούν ,  για την οποία διατυπώνεται ρητή 
επιφύλαξη ως προς την προσφυγή ενώπιον των αρµοδίων πολιτικών δικαστηρίων µε 
σκοπό την ικανοποίηση αυτής ή άλλως τινός από οποιαδήποτε ή και από την ίδια 
ακόµη αιτία αναφορικά µε τα ως άνω αδικήµατα.»  

 
       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 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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