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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-5-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..143/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..12ης/5/2015.. της ..6ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Μαΐου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..11744/8-5-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 
του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προµήθειας Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Χώρο Λειτουργίας των Κεντρικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων (Servers) του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για τη «Προµήθεια και Συντήρηση Χλωριωτών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Αποκατάσταση της Βλάβης Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) στο Αντλιοστάσιο της Λ. 
∆ιονύσου στη ∆ηµοτική Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών 
∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Ειδών και Εξοπλισµού Υπηρεσίας Πρασίνου» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Ατλητικού 
Συγκροτήµατος στο Φρεάτιο της Οδού Θεµιστοκλέους στην Περιοχή Αναγέννησης της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Βαρδαλάχου Αικατερίνης για αποζηµίωση από πτώση 
κλαδιού στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών 
και µεταφορών (Π.∆. 28/1980) ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Ασφάλτου» και 
λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων 
και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου λόγω 1) µη 
ολοκλήρωσης των χρονοβόρων διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού (σχετ. η αριθ. πρωτ.40288/2989/22-12-2014 διακήρυξη διαγωνισµού) 2) 
της άµεσης εξάντλησης του συµβατικού αντικειµένου της υπάρχουσας σύµβασης και 
3) των κινδύνων που εγκυµονούν  για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την µη 
εύρυθµη  λειτουργία  των υπηρεσιών του ∆ήµου-Εγκριση της αριθ. 18/2015 µελέτης 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος-Εγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2015». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων »». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 56/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση 
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή της υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Ειρήνης Τριανταφύλλου/ Τριανταφυλλίδου (20.000,00) € και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οε. 2015». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµίωσης  στον FODOR  STEFAN για ζηµιά που υπέστη το αυτοκίνητό του από 
πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προµήθεια α) 
Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών και 
Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργίας της 
΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ΄». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων» και β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2015 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Ορισµός µέλους επιτροπής διαγωνισµού για το υποέργο 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής  κατά  του µε αριθ. πρωτ. εισερχ. στο ∆ήµο 8976/7-407-04-2015 
κοινοποιηθέντος  εκτελεστού απογράφου της µε αριθ. 3221/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών µε την παρά πόδας αυτού επιταγή εκτέλεσης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Η ∆.Σ κα Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆.Σ κ. Κοντάκης αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 143/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών 
και µεταφορών (Π.∆. 28/1980) ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 9778/20-4-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
2) Το αριθ. πρωτ. 9767/20-4-2015 Πρακτικό κλήρωσης ∆ηµοτικών Συµβούλων µελών 
των Επιτροπών του ∆ήµου ο.ε. 2015.  
3) Το αριθ. πρωτ. 9130/8-4-2015 Πρακτικό Κλήρωσης των Επιτροπών του ∆ήµου ο.ε. 
2015.  
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Με τις διατάξεις του άρθρου 201 «Έναρξη ισχύος» του Νόµου 4281/2014 (ΦΕΚ 

160/8-8-2014, τεύχος Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

ορίζεται ότι : 

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ περί «∆ιατάξεων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κανόνες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» αρχίζει 

από την  1η Μαρτίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις 

αυτού. 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2  του άρθρου 199 «Καταργούµενες και 

διατηρούµενες διατάξεις» του Νόµου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014, τεύχος Α΄) 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι  καταργούνται οι 

παρακάτω διατάξεις: 

στ. του π.δ. 28/1980, πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-14, 16-17, 27-66,  οι 

οποίες διατηρούνται  µέχρι την έκδοση των Κανονισµών περί Ανάθεσης και 

Εκτέλεσης Συµβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόµου.   

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων» 

του Νόµου 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/19-3-2015) ορίζεται ότι: 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του Νόµου 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:   

«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 

2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού». 

 

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ισχύς των διατάξεων του π.δ. 28/1980  

παρατάθηκε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010: 

«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

…….. ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 

συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση 
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των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 

δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ.2 του Π∆ 28/1980: 

«Οι δηµοπρασίες των δήµων διενεργούνται από τη δηµαρχιακή επιτροπή. Κατά την 

διεξαγωγή των δηµοπρασιών, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, µπορεί να παρίσταται 

και τεχνικός υπάλληλος, που ορίζεται µε απόφαση του Νοµάρχη, στην περιφέρεια 

στην οποία υπηρετεί ή του Υπουργού Εσωτερικών, σε περίπτωση που υπηρετεί 

στην Κεντρική Υπηρεσία για να βοηθήσει και να συµβουλεύσει την επιτροπή 

δηµοπρασίας, χωρίς όµως να αποτελεί µέλος της.» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν 

προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο 

όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη 

προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 

κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 

υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

 

Επίσης, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 

Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης: «στην περίπτωση που προβλέπεται η συµµετοχή µέλους του 
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∆ηµοτικού Συµβουλίου σε συλλογικό όργανο µε το προαναφερόµενο αντικείµενο, το 

µέλος αυτό θα προκύψει µετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν 

πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της 

εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.»  

 

Στις 8-4-2015 διενεργήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων µελών 

(τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτούν τις Επιτροπές ∆ιενέργειας, 

Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης, καθώς 

και παραλαβής προµηθειών και παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης   των 

υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών του ∆ήµου, για το οικονοµικό έτος 2015.     

Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 

9130/8-4-2015 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας.  

 

Στις 20-4-2015 διενεργήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτούν τις 

Επιτροπές ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 

απευθείας ανάθεσης, καθώς και παραλαβής προµηθειών και παραλαβής  – 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών του ∆ήµου, 

για το οικονοµικό έτος 2015.     

Τα ονόµατα των ∆ηµοτικών Συµβούλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’  

αριθ. πρωτ. 9767/20-4-2015 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο  αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Π∆ 28/1980 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Ν. 4281/2014.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015. 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

7. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο 
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του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

8. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9767/20-4-2015 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη 

∆ηµοτικών Συµβούλων µελών των Επιτροπών του ∆ήµου ο.ε. 2015. 

9. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 9130/8-4-2015 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των 

υπαλλήλων µελών των Επιτροπών του ∆ήµου ο.ε. 2015.  

 

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη 

συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών διενέργειας,  αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών 

και µεταφορών (Π.∆. 28/1980) του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015»:    

 

 

1) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και 

απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών & µεταφορών των Γενικών 

Υπηρεσιών (00.), Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (10.),  

Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής (15.) και 

Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων (30.) του ∆ήµου:  

  

Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

2 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, 

κλάδου Χειριστών Η/Υ 

ΤΣΙΝΙΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, κλάδου  

∆Ε ∆ιοικητικού 

3 ΜΠΕΛΙΑ ΘΕΚΛΑ – ΜΑΡΙΑ, 

κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 

ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου ΤΕ 

∆ιοικητικού 

 

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός των ανωτέρω προµηθειών εµπίπτει στο 

όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισµών το τρίτο µέλος της Επιτροπής – 

τακτικό ή αναπληρωµατικό - θα είναι ένας από τους  υπαλλήλους  του Τµήµατος 

Προµηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαµπος 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Χρυσαφογεώργη Μαρία κλάδου ∆Ε Πληροφορικής,  µε 
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την προϋπόθεση να µην είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισµού 

(χειριστής του φακέλου του διαγωνισµού). 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί  ο Μπιτάκος Παναγιώτης – 

∆ηµοτικός Σύµβουλος και αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος  

ο Κωστάκης ∆ηµήτριος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

 

 

 

2) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και 

απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών των 

Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), Υπηρεσιών 

Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων 

(45), Λοιπών Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής των αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου : 

Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

2 ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ – 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικού  

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΑΥΤ.& ΟΧΗΜ.:  

ΜΠΟΥΓΑΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

κλάδου ∆Ε Οδηγών Λεωφορείου 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

 

 

 

ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

κλάδου ∆Ε Χειριστών  

Μηχανηµάτων Έργων 

 

3 ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

ΠΑΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου  

∆Ε ∆ιοικητικού 

 

 Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός των ανωτέρω προµηθειών εµπίπτει στο όριο 

των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισµών το τρίτο µέλος της Επιτροπής – τακτικό ή 
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αναπληρωµατικό - θα είναι ένας από τους  υπαλλήλους  του Τµήµατος Προµηθειών: 

Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαµπος κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού, Χρυσαφογεώργη Μαρία ∆Ε Πληροφορικής,  µε την προϋπόθεση να µην 

είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισµού (χειριστής του φακέλου του 

διαγωνισµού). 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί  ο Στάϊκος Θεόδωρος -  ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος και αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος  ο 

Κριεµάδης Στέφανος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

 

Έργο των Επιτροπών είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών και αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών & 

µεταφορών του ∆ήµου και β) η υποβολή γνωµοδοτήσεων για θέµατα που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων ή για θέµατα που προβλέπουν οι 

διατάξεις του Π∆ 28/1980. 

 

Στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτονται   και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, 

τα υπ’ αριθ. πρωτ.  9130/80-4-2015 και 9767/20-4-2015 Πρακτικά  Κληρώσεως για 

την ανάδειξη των υπαλλήλων και ∆ηµοτικών Συµβούλων, αντίστοιχα,  µελών των 

Επιτροπών του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015.   

 
 
                                              

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Π∆ 28/1980 
� Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 
� Τις διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Ν. 4281/2014.  
� Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015. 
� Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
� Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 

Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9767/20-4-2015 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη 

∆ηµοτικών Συµβούλων µελών των Επιτροπών του ∆ήµου ο.ε. 2015. 
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� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9130/8-4-2015 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των 
υπαλλήλων µελών των Επιτροπών του ∆ήµου ο.ε. 2015. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί τις παρακάτω Επιτροπές διενέργειας, αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π.∆. 

28/1980) του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015:    

 

1) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και 

απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών & µεταφορών των Γενικών 

Υπηρεσιών (00.), Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (10.),  Υπηρεσιών 

Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής (15.) και Υπηρεσιών Τεχνικών 

Έργων (30.) του ∆ήµου:  

  

Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

2 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, 

κλάδου Χειριστών Η/Υ 

ΤΣΙΝΙΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, κλάδου  

∆Ε ∆ιοικητικού 

3 ΜΠΕΛΙΑ ΘΕΚΛΑ – ΜΑΡΙΑ, 

κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 

ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου ΤΕ 

∆ιοικητικού 

 

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός των ανωτέρω προµηθειών εµπίπτει στο 

όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισµών το τρίτο µέλος της Επιτροπής – 

τακτικό ή αναπληρωµατικό - θα είναι ένας από τους  υπαλλήλους  του Τµήµατος 

Προµηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαµπος 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Χρυσαφογεώργη Μαρία κλάδου ∆Ε Πληροφορικής,  µε 

την προϋπόθεση να µην είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισµού 

(χειριστής του φακέλου του διαγωνισµού). 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Μπιτάκος Παναγιώτης – ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
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και αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος  ο Κωστάκης ∆ηµήτριος 

– ∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

 

2) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και 

απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών των Υπηρεσιών 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), 

Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών 

Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των 

αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου : 

Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

2 ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ – 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικού  

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΑΥΤ.& ΟΧΗΜ.:  

ΜΠΟΥΓΑΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

κλάδου ∆Ε Οδηγών Λεωφορείου 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

 

 

 

ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

κλάδου ∆Ε Χειριστών  

Μηχανηµάτων Έργων 

3 ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

ΠΑΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου  

∆Ε ∆ιοικητικού 

 

 Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός των ανωτέρω προµηθειών εµπίπτει στο όριο 

των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισµών το τρίτο µέλος της Επιτροπής – τακτικό ή 

αναπληρωµατικό - θα είναι ένας από τους  υπαλλήλους  του Τµήµατος Προµηθειών: 

Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαµπος κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού, Χρυσαφογεώργη Μαρία ∆Ε Πληροφορικής,  µε την προϋπόθεση να µην 

είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισµού (χειριστής του φακέλου του 

διαγωνισµού). 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  ο Στάϊκος Θεόδωρος -  ∆ηµοτικός Σύµβουλος και 

αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος  ο Κριεµάδης Στέφανος – 

∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

 

Έργο των Επιτροπών είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών και αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών & 

µεταφορών του ∆ήµου και β) η υποβολή γνωµοδοτήσεων για θέµατα που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων ή για θέµατα που προβλέπουν οι 

διατάξεις του Π∆ 28/1980. 

 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥΡΥΩ93-27Ψ
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