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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..129/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/9-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..11450/5-5-2016.. 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 ΕΗ∆: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς επί των διαπιστώσεων της µε 
αρ.πρωτ.221/2015 πρόσκλησης – εισήγησης Προέδρου της 4ς/2015 συνεδρίασης της 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και της µε αρ.πρωτ.261/2015 Πρόσκλησης και 270/2015 εισήγησης 
Προέδρου της 5ης /2015 συνεδρίασης της Σ.Ε. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων ». και λήψη σχετικής 
απόφασης. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση α) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 
2015 –ΕΛΟΤ 1429  :2008  συνολικού προυπολογισµού 59.901,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και β) της υπ΄αριθµ. 9857/11-4-2016 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ αριθµ. 7703/29-3-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε». κατά του 
Πρακτικού Νο1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές,Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρακτικού για µίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία 
µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών  διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), οµάδα Α: 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 54.831,43€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης , δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2016  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις υπ΄αριθ. 31/2016 και 32/2016  
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Ιανουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Φεβρουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2016». 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 

µειοδότη για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - 
διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου»». 

ΘΕΜΑ 15ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  υψους 43.911,00 € για την 
εκπόνηση µελέτης µε τίτλο Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων στη 
συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-Τραπεζούντος στη δ.κ 
Αγ.Στεφάνου» 
Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-
Τραπεζούντος στη δ.κ Αγ.Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για 
την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της σύµβασης: ‘Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ανανέωση/επικαιροποίηση αναθέσεως εντολής σε δικηγόρο / εξωτερικό 
συνεργάτη του ∆ήµου (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) του χειρισµού της υποθέσεως της 
δηµιουργίας πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και παροχής 
εξουσιοδότησης – έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νοµική εκπροσώπηση 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (άρθρο 72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς σχετικά µε την εκδηλωθείσα πυρκαγιά 
στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας στις 15.04.2015». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προυπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αίτηµα του κ.Κριεµάδη Βασιλείου για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Επισκευής Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου της οδού Ναυαρίνου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». Αποσύρεται από την Η.∆. 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως των θεµάτων 1 και 2 ως 
µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..129/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 

µειοδότη για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - 
διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου»». 

 
 
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.α., 4.2.β, 23.2.4 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου. 

Σας γνωρίζουµε ότι: 
Μετά την µε αρ. Πρωτ. 7969/29-3-2016 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών προς τον µειοδότη του έργου: «Ανακατασκευή 
οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου», υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η διακήρυξη και 
η ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Υ 
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

1 Υπ. ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων / 
Τµήµα Ποινικού Μητρώου -  Αντίγραφο ποινικού µητρώου για 
γενική χρήση- ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

58922/01-03-2016  

2 Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης 
για πτώχευση – παύση πληρωµών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

11173/2016  

3 Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης 11175/2016  



Σελίδα 4 από 6 
 

ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης από εταιρεία  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

4 Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης 
για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού 
στην εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

11174/2016  

5 Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη καταχώρησης 
δικαστικής απόφασης που να θέτει σε αναγκαστική διαχείριση 
την εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε 

2856/2016  

6 Πρωτοδικείο Αθηνών – πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε 
κατάσταση πτώχευσης της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε 

7340/2016  

7 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών 
συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται 
στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008. 

11/4/2016  

8 Πίνακας υπό εκτέλεση έργων (6)   
9 Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου για τα έργα του πίνακα (6): 

1. Ολοκληρωµένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους 
και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας 
κίνησης πεζών 
2. Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Ηλιούπολης 
3. Συντήρηση οδοστρωµάτων ∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης 
4. Ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων ∆.Κ. Καµατερού 
5. ∆ίκτυα συλλογής και µεταφοράς ακαθάρτων Λεωνιδίου 
6. Συντήρηση ή ανακατασκευή τµηµάτων κύριων οδικών αξόνων 
του ∆ήµου Αχαρνών. 

 
 
5208/4-3-2016 
 
30808/25-2-2016 
30803/24-2-2016 
30816/2-3-2016 
352/2-3-2016 
9122/154/18-1-2016 

 

10 Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ των υπό εκτέλεση 
έργων του πίνακα (6): 
1. Ολοκληρωµένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους 
και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας 
κίνησης πεζών 
2. Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Ηλιούπολης 
3. Συντήρηση οδοστρωµάτων ∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης 
4. Ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων ∆.Κ. Καµατερού 
5. ∆ίκτυα συλλογής και µεταφοράς ακαθάρτων Λεωνιδίου 
6. Συντήρηση ή ανακατασκευή τµηµάτων κύριων οδικών αξόνων 
του ∆ήµου Αχαρνών. 

 
 
3431/5-1-2016 
 
 
122347/28-3-2016 
79536/26-2-2016 
79491/26-2-2016 
684/13-11-2015 
79458/26-2-2016 

 
 
4/7/2016 
 
 
27-4-2016 
25-8-2016 
25-8-2016 
20-5-2016 
25-8-2016 

11 Ενηµερότητα πτυχίου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε 

∆15/5483/2016/17-3-
2016 

2-3-2017 

12 Φορολογική ενηµερότητα –  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε 61805392/7-4-2016 7-5-2016 
13 Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε 
120324/24-3-2016 22-4-2016 

14 Φορολογική ενηµερότητα –  Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 

453/29-3-2016 29-4-2016 

15 Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ 
 Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 

570/1-4-2016 30-9-2016 

16 Φορολογική ενηµερότητα –  Κ/Ξ ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε 

309/29-2-2016 30-4-2016 

17 Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ 
 Κ/Ξ ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε 

2060/30-11-2015 27-5-2016 

18 Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ 
τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 

3535/19-2-2016 30-4-2016 

19 Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. ότι η Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ δεν 
απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει 
οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 

5338/22-3-2016 31-5-2016 

20 Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. ότι η Κ/Ξ ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς και 
ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 

5328/22-3-2016 31-5-2016 
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21 Ασφαλιστική ενηµερότητα Ε.Τ.Α.Α. στελεχών ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

6420/8-4-2016 4-6-2016 

22 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας & πιστοποιητικό 
υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν.4152/2013 Ε.Τ.Α.Α. – 
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

6402/8-4-2016 4-6-2016 

23 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας & πιστοποιητικό 
υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν.4152/2013 Ε.Τ.Α.Α. – 
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

6403/8-4-2016 4-6-2016 

24 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας & πιστοποιητικό 
υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν.4152/2013 Ε.Τ.Α.Α. – 
ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 

6404/8-4-2016 4-6-2016 

25 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας & πιστοποιητικό 
υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν.4152/2013 Ε.Τ.Α.Α. – 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

6405/8-4-2016 4-6-2016 

26 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας & πιστοποιητικό 
υπολειπόµενης οφειλής βάσει του Ν.4152/2013 Ε.Τ.Α.Α. – 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

6406/8-4-2016 4-6-2016 

27 Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

161793/24-2-2016  

28 Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης µετόχων της εταιρείας  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε  

30-9-2015  

29 Πρακτικό ∆.Σ. της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
Α.Τ.Ε.Β.Ε  

1-10-2015  

30 Αίτηση στο ΓΕΜΗ καταχώρησης αποφάσεων Γ.Σ. και ∆.Σ. 226567/19-10-2015  
31 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης µε τη σύνθεση του ∆.Σ. της 

εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε  
132522.188471/23-
12-2015 

 

32 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης µε τη σύνθεση του ∆.Σ. 
της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε  

132522.188470/23-
12-2015 

 

33 Κατάσταση µετόχων και βιβλίο µετόχων µε αρ. Θεώρησης 
60348/30-12-1985 &  βιβλίο µετόχων µε αρ. Θεώρησης 
60347/30-12-1985 στη ∆ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 

  

 
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 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» σχετικά µε τη δηµοπρασία για την 
κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - 
διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου» 

β) ∆ώσει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 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.α., 4.2.β, 23.2.4 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Στάικου για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

α) Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» σχετικά µε τη δηµοπρασία για την 
κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - 
διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου» 

β) ∆ίδει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 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 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 


