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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 15ης-4-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..112/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..6ης/15-4-2016.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..15η Απριλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..8:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..9839/14-4-2016.. 
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 στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».  
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Ο ∆ήµαρχος δικαιολόγησε το κατεπείγον της συνεδρίασης λέγοντας ότι κρίνεται 
κατεπείγουσα καθόσον µε την επικείµενη έναρξη της θερινής περιόδου ο ∆ήµος 
πρέπει να εναρµονιστεί µε τις προδιαγραφές ασφαλείας λειτουργίας των παιδικών 
χαρών και να αντιµετωπίσει τα παράπονα των δηµοτών – κατοίκων. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..112/2016.. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».  
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων» άρθρο 26 παρ. 2 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”» 
3. Τις παρ. 4.2.β και 23.2.4 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου 

Σας γνωρίζουµε ότι: 
Μετά την µε αρ. πρωτ. 7566/31-03-2016 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών προς τον µειοδότη του έργου: 
«Aνακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου», υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η διακήρυξη 
και η ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.: 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟ
ΛΛΟΥ 

ΗΜ. 
ΛΗΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

1. Yπεύθυνη ∆ήλωση για την ασφάλιση των 
µηχανικών της εταιρείας στο ΤΣΜΕ∆Ε και για τα 
πρόσωπα που απασχολούνται µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας    

  

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
(ΜΕΝΤΩΡ) 

3220/12.02.201
6 

30/06/201
6 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
(∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΗΣ) 

3210/12.02.201
6 

30/06/201
6 

4. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
(ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ) 

3216/12.02.201
6 

30/06/201
6 

5. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
(ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ) 

3218/12.02.201
6 

30/06/201
6 

6. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
(ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ) 

1481/18.01.201
6 

30/06/201
6 
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7. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 
(ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ Γ.) 

292/05.01.2016 30/06/201
6 

8. Βεβαίωση από  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε 5583/28.03.201
6 

31/05/201
6 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση για το Μετοχολόγιο της 
εταιρείας 

  

10
. 
Πίνακας Μετοχών της εταιρείας   

11
. 
Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές 

181806.257862/
1.4.16 

 

12
. 
Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε  14/05.01.2016  

13
. 
Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 57/05.01.2016  

14
. 

Yπεύθυνη ∆ήλωση περί ασυµβίβαστων ιδιοτήτων   

15
. 
Φορολογική ενηµερότητα της Γ.Γ.∆.Ε. 61778611/01.04

.2016 
01.06.201
6 

16
. 
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ (ΜΕΝΤΩΡ) 134448/01.04.2

016 
30.09.201
6 

17
. 
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ για το έργο: 
«Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ Ο∆ΟΥ ∆.∆ 
ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ-∆.∆ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ»  

22580/20.01.20
16 

19/07/201
6 

18
. 
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ για το έργο: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ-ΟΡΙΑ Ν.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ »  

14/16.02.2016 15/08/201
6 

19
. 
Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη 
πτώχευσης 

7572/05.04.201
6 

 

20
. 

 Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη 
καταχώρησης δικαστικής απόφασης για να τεθεί η 
Εταιρεία σε Αναγκαστική ∆ιαχείριση  

2921/04.04.201
6 

 

21
. 
Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη 
κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή αντικατάσταση 
εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού 

11423/04.04.20
16 

 

22
. 
Ειρηνοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη 
κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή αντικατάσταση 
εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού 

637/05.04.2016  

23
. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση για ανεκτέλεστο µέρος 
εργολαβικών συµβάσεων , πίνακας ανεκτέλεστων 
και βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών 
(06.10.2015) 

(121104/2059/1
8.09.2015), 
(227435/4219/2
8.08.2015) 

 

24
. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση για ανεκτέλεστο µέρος 
εργολαβικών συµβάσεων , πίνακας ανεκτέλεστων 
και βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών 
(04.04.2016) 

(169619/2985/1
7.12.2015), 
(169619/2985/1
7.02.2015),(319
082/5907/14.12.
2015) 

 

25
. 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου-αντίγραφο 
ποινικού µητρώου για γενική χρήση-ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝ 

6791/04.04.201
6 
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Μετά τον έλεγχο αυτών από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, διαβιβάζονται για έλεγχο και έγκριση από 
την Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να: 

α). Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την 
ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. σχετικά µε τη δηµοπρασία για την κατασκευή του έργου: 
«Aνακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου». 

β). ∆ώσει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το άρθρο 

4.2.β της διακήρυξης να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στον επόµενο κατά 

σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα της φθίνουσας σειράς µειοδοσίας.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.  
� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων» άρθρο 26 παρ. 2 
� Τις παρ. 4.2.β και 23.2.4 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την 
ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. σχετικά µε τη δηµοπρασία για την κατασκευή του έργου: 
«Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου». 

2. ∆ίδει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το άρθρο 4.2.β 
της διακήρυξης να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στον επόµενο κατά 
σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα της φθίνουσας σειράς µειοδοσίας.    

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 


