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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 5ης-3-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..63/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 10892/1-3-
2019.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την 

«Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση 
πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. 
Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου»». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού 
συνεργάτη».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική 
δίκη».  
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας»».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος 
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού  Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) 
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Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου για λήψη σχετικής  απόφασης από την  Οικονοµική Επιτροπή». 
ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 
31/12/2018».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιανουαρίου  2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κριεµάδης Στέφανος   
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την 
τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. 
Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου»» καθώς είναι 
επιτακτική ανάγκη η έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας πρόχειρων 
κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στο Ο.Τ 14,15 της ∆.Ε Αγ. Στεφάνου. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος µε τίτλo «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας 
για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην 
∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου»» ως 
κατεπείγον. 

ΑΔΑ: ΩΑ3ΛΩ93-Ξ94



3 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..63/2019.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την 

«Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση 
πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. 
Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου»». 

 
Ο Πρόεδρος 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 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», 
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” 
και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι οι δαπάνες για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία είναι υποχρεωτικές 
και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το ότι στις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία 
τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, 
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
5) Την αρ. πρωτ.  11253/5-2-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 
ανάγκης «Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση 
πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου 
στα Ο.Τ 14 , 15 , ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου» 
6) Την υπ’ αρ. 11092/04.03.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στην 
εταιρεία ∆ηµήτριος Β. Αντωνίου Πολ. Μηχ/κος Ε∆Ε  
7) Την  προσφορά  της εταιρίας, 
8) Ότι η λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για τη σχετική έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά 
την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019 κατόπιν του 
µε αρ. πρωτ.           σχετικού εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας για 
την«Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση 
πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου 
στα Ο.Τ 14 , 15 , ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
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Εγκρίνει την υπ’ αρ.    /2019 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
για την «Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση 
πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. 
Στεφάνου στα Ο.Τ 14 , 15 , ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου»,  

Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Έκδοση πέντε 
(5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων 
κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα 
Ο.Τ 14 , 15 , ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου» ∆ηµήτριο Β. Αντωνίου Πολ. 
Μηχ/κο Ε∆Ε Ηρώων Πολυτεχνείου 29Α Αγ. Στέφανος µε ΑΦΜ 
07923607 ∆ΟΥ Κηφισιάς έναντι αµοιβής 12400,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων” και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι 
οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική 
προστασία είναι υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το 
ότι στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει 
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση 
ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, 
� Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α’/5.8.2016), 
� Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
� Την αρ. πρωτ.  11253/5-2-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 

ανάγκης «Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την 
τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην 
∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14 , 15 , ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου» 
� Την υπ’ αρ. 11092/04.03.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 

στην εταιρεία ∆ηµήτριος Β. Αντωνίου Πολ. Μηχ/κος Ε∆Ε  
� Την  προσφορά  της εταιρίας, 
� Ότι η λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για τη σχετική έγκριση δαπάνης και 

διάθεση πίστωσης θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 
4555/2018, µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2019 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 3/2019 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
για την «Έκδοση πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση 
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πρόχειρων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου 
στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου»,  

2. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Έκδοση πέντε 
(5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών σε 
κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, 
ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆ιονύσου» ∆ηµήτριο Β. Αντωνίου Πολ. Μηχ/κο Ε∆Ε 
Ηρώων Πολυτεχνείου 29Α Αγ. Στέφανος µε ΑΦΜ 07923607 ∆ΟΥ 
Κηφισιάς έναντι αµοιβής 12.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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