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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 31ης Ιανουαρίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 54/2023 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
    Από το Πρακτικό της 4ης 31-01-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, 
κατόπιν της υπ’ αριθ. 3036/27-1-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 ΘΕΜΑ ΕΗΔ:«Έγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη 
Διαχείριση Βιοαποβλήτων και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
[Υποέργο 2 της Πράξης Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου 
Διονύσου, κωδικός ΟΠΣ 5067642, συνολικού προϋπολογισμού 1.553.153,64€ 
(Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ4694/11-5-2021)]». 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ :«Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την 
Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού 
αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, TMHMATA: [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να τοποθετήσετε το 

πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία 

πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 
 

B’: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤ’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”  

με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
συνολικού προϋπολογισμού 83.886,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
δικαιώματος προαίρεσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Απολογισμού και προέλεγχος Ισολογισμού Δήμου Διονύσου Ο.Ε 
2019» (Διόρθωση του τίτλου του θέματος στη Συνέλευση) 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Υπηρεσία Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 
148.552,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24%  και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρ-

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ. 
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Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος του 
Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 200.322€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Δικαιώματος Προαίρεσης και λήψη σχετικής 
απόφασης». 

  
ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Απόστολου Βλάχου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου 
του Δήμου Θεοδώρας Μελέτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου 
του Δήμου Παναγιώτας Χανιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 
22783/12.07.2021 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με 
το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός Τελών Ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν της μερικής ακύρωσης 
της με αρ.: 102/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Ο.Ε. 592/2022) του Δήμου 
Διονύσου, από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για μεταφορά ανασφάλιστων δημοτών γυναικών 
προς κέντρο Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω πατήσια».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το  ''ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ''   για την  
ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) 
ΑΙΓΕΑΣ: για ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Διονύσου (Λεωφόρος 
Κρυονερίου 3, Κρυονέρι), δύο (2) τηλεοράσεις 55’’ και τρία (3) τάμπλετ. Το κόστος των 
ειδών εκτιμάται στα 2.300 ευρώ (αξία προ Φ.Π.Α.)». 

 ΘΕΜΑ 15ο:«Συμπλήρωση της αριθ. 23/16-1-2023 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής».   

 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2. Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Παπαβασιλείου Χρήστος  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. 
 

Αριθμός Απόφασης: 54/2023 

ΘΕΜΑ 15Ο: «Συμπλήρωση της αριθ. 23/16-1-2023 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής».   
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Σχετικά:    
α) η με αρ. 247/2022  Α.Ο.Ε. 
β)η αριθ. 23/16-1-2023 Α.Ο.Ε. 
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως ισχύουν.  
 

-Έχοντας υπόψη 

 την αριθ. 23/16-1-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
επικαιροποιήθηκε η αριθ. 202/10-5-2022 Α.Ο.Ε για την δικαστική  υπόθεση της 
υπαλλήλου  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  Ζ. Κ., και το γεγονός ότι η δικαστική υπόθεση 
της ως άνω υπαλλήλου εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
την 31η Ιανουαρίου 2023 (ΓΑΚ 127153/2022, ΕΑΚ 3288/2022), (έγινε διόρθωση στη 
Συνέλευση) 

 
-Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και τις παραδοχές του αποφασιστικού μέρους της 
247/2022 Α.Ο.Ε,  

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για την συμπλήρωση  της 23/16-1-2023 Α.Ο.Ε και 
συγκεκριμένα στο αποφασιστικό αυτής ως ακολούθως: 
 
 «την αποδοχή του περιεχομένου της από 14-6-2021 και με ΓΑΚ 46233/2021 ΕΑΚ 
1245/2021 αγωγής της εργαζόμενης Ζ. Κ. του Χρήστου, καθώς και οιασδήποτε άλλης 
αγωγής με την ίδια ιστορική και νομική βάση και ίδιο αίτημα που εισαχθεί για συζήτηση 
ύστερα από παραίτηση του δικογράφου της ως άνω ασκηθείσας αγωγής, 
 αφού η συγκεκριμένη εργαζόμενη κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» η δε διακοπή της εργασιακής της σχέσης έχει 
προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό, 
Και δίνει εντολή στο δικηγόρο  κο Βασιλείου Ιωάννη  να παρασταθεί ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών) κατά 
τη δικάσιμο της 31ης/01/2023 για τη συζήτηση της από 16/12/2022 και με (ΓΑΚ 
127153/2022, ΕΑΚ 3288/2022) αγωγής (πιν. ΚΑ/20), ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης 
ματαίωσης της ανωτέρω αγωγής ή σε περίπτωση παραίτησης από αυτή την ως άνω 
αγωγή, στη συζήτηση άλλης αγωγής με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα και σε 
οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί η συζήτηση αυτής, όπως συναινέσει- συνομολογήσει- 
αποδεχθεί ρητά κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ το αίτημα της αγωγής της ως άνω εργαζόμενης 
εν συνόλω στην ιστορική και νομική του βάση, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, 
ώστε το Δικαστήριο που θα δικάσει να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή της αγωγής 
αυτής ». 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Την  αριθ. 247/2022  Α.Ο.Ε. 

 Την αριθ. 23/16-1-2023 Α.Ο.Ε. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
4 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 

         Μειοψηφούντος του Δ.Σ   κ. Τσουδερό Ιωάννη  για τους λόγους που ανέφερε 
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 
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Αποδέχεται  το περιεχόμενο της από 14-6-2021 και με ΓΑΚ 46233/2021 ΕΑΚ 
1245/2021 αγωγής της εργαζόμενης Ζ. Κ. του Χρήστου, καθώς και οιασδήποτε άλλης 
αγωγής με την ίδια ιστορική και νομική βάση και ίδιο αίτημα που εισαχθεί για 
συζήτηση ύστερα από παραίτηση του δικογράφου της ως άνω ασκηθείσας αγωγής, 
αφού η συγκεκριμένη εργαζόμενη κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» η δε διακοπή της εργασιακής της σχέσης έχει 
προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό και δίνει εντολή στο δικηγόρο  κο Βασιλείου 
Ιωάννη  να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 31ης/01/2023 για τη 
συζήτηση της από 16/12/2022 και με (ΓΑΚ 127153/2022, ΕΑΚ 3288/2022) αγωγής 
(πιν. ΚΑ/20), ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο 
θα οριστεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσης της ανωτέρω αγωγής ή σε 
περίπτωση παραίτησης από αυτή την ως άνω αγωγή, στη συζήτηση άλλης αγωγής 
με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα και σε οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί η 
συζήτηση αυτής, όπως συναινέσει- συνομολογήσει- αποδεχθεί ρητά κατ’ άρθρο 298 
ΚΠολΔ το αίτημα της αγωγής της ως άνω εργαζομένης εν συνόλω στην ιστορική και 
νομική του βάση, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, ώστε το Δικαστήριο που 
θα δικάσει να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή της αγωγής αυτής ». 

 
 

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον , κατά της 
παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 
                    
                     Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» 
 

        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Παπαβασιλείου Χρήστος 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
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