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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-5-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..168/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/5/2015.. της ..7ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Μαΐου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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.  ..13676/25-5-15.. 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 ΕΗ∆: Έγκριση πρακτικoύ για τη προµήθεια «Φρέσκου Παστεριωµένου 
Γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζοµένους» συνολικού 
προϋπολογισµού 67.526,80€. 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 
Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών  πρόχειρου διαγωνισµού Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή τελών 
διέλευσης απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή δικαστικής 
δαπάνης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή Αποζηµίωσης  
στον κ Πανταζή Σωτήριο ο  οποίος υπέστη ζηµιά από πτώση δένδρου στο όχηµά 
του». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός & Χηµικός Έλεγχος Νερού» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για τη Συµµετοχή Υπαλλήλου 
σε Εκπαιδευτικό Σεµινάριο». 
ΘΕΜΑ 11ο: «α)   Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισµού 
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 β) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ - 2015», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε ΦΠΑ) 
γ)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση απόκρουσης της αγωγής των 4ων και την υποβολή αιτήµατος 
ανάκλησης της 1267/14 απόφασης του ΜΠρΑθ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2015 για δηµοσιεύσεις των τµηµάτων της Αντιδηµαρχίας Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, σε εφηµερίδες». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης αποχώρησε µετά τη ψήφιση του 11ου θέµατος της Η.∆. 
Οι ∆.Σ κ. Κοντάκης και Καλαφατέλης αποχώρησαν µετά τη συζήτηση του 12ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 168/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών  πρόχειρου διαγωνισµού Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

   Με την υπ' αριθµ. 16/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.    
 
  Με την 115/2015115/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 48.345,15€ σε βάρος του Κ.Α 70.6275.0001 
µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία» του Προϋπολογισµού 2015 και β) η 12/2015 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία. 
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 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 10223/712/23-04-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 05-05-2015. 
 
 Τη Τρίτη 05-05-2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την υπηρεσία «Καθαρισµού Οικοπέδων και 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» προκειµένου να διενεργήσει τον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω υπηρεσίας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής εταιρίες: 
1. ∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.,  Ελ. Βενιζέλου 176- Καλλιθέα 
2. ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ,  Βεργίνας 7 - Αγία 
Παρασκευή 
3. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε∆Ε,  Κρήτης 47 & Αλ. Παναγούλη 88 -  Αγία 
Παρασκευή 
4. ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Λεοντίου 35- Ιλιον 
5. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κυδωνιών 4 - Νέα Ιωνία 
6. ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Μπουµπουλίνας 10Α - Λυκόβρυση 
7. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ήχους 28-Π. Φάληρο 
8. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ, Λεωφ. Σταµάτας 5-Σταµάτα 
9. ΜΠΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Πλ. ∆ηµοκρατίας 8 –Άγιος Στέφανος 
10. ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗ, ΄Ιµβρου 17 - ∆άφνη 
11. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τσακάλωφ 9 - Γαλάτσι 
12. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χελµού 23 - Άγιος Στέφανος 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε  πρακτικό Νο1 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
1) η προσωπική εταιρία ΜΠΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  δεν είχε τοποθετήσει σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ως αυτό προέβλεπε η διακήρυξη 
του διαγωνισµού στο άρθρο 5 παρ.5.2 περίπτωση β’, και δεν είχε ασφαλιστική 
ενηµερότητα ως αυτό προέβλεπε η διακήρυξη του διαγωνισµού (επί ποινή 
αποκλεισµού στο άρθρο 4 παρ.5.) 
2) η κ. ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗ,  δεν είχε γράψει στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί, ως αυτό προέβλεπε η διακήρυξη του διαγωνισµού 
(επί ποινή αποκλεισµού στο άρθρο 4 παρ.2.) 
 
τους οποίους και απέκλεισε. Οι υπόλοιπες προσφορές των  διαγωνιζοµένων γίνονται 
δεκτές καθώς ανταποκρίνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη 
διακήρυξη. 
 
 Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών, σύµφωνα µε τις οποίες οι τιµές που προσφέρθηκαν καταγράφονται 
κατωτέρω : 
1) ∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε 19.652,50 + ΦΠΑ23% 
4.520,07=24.172,57 Ευρώ 
2) ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ προσέφερε 21.617,75 + 
ΦΠΑ23% 4.972,08=26.589,83 Ευρώ 
3)ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε∆Ε προσέφερε 19.259,45 + ΦΠΑ23% 
4.429,67=23.689,12 Ευρώ 
4)ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ προσέφερε 24.885,00 + ΦΠΑ23% 5.723,55=30.608,55 
Ευρώ 
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5)ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ προσέφερε 22.805,00 + ΦΠΑ23% 
5.245,15=28.050,15 Ευρώ 
6)ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  προσέφερε 29.391,00 + ΦΠΑ23% 6.759,93=36.150,93 Ευρώ 
7)ΣΑΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ προσέφερε 22.233,50 + ΦΠΑ23% 5.133,71=27.347,21 
Ευρώ 
8)«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ» προσέφερε 17.113,00 + ΦΠΑ23% 
3.935,99=21.048,99 Ευρώ 
9)ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ προσέφερε 20.919,00 + ΦΠΑ23% 
4.811,37=25.730,37 Ευρώ 
10)ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ προσέφερε 25.548,25 + ΦΠΑ23% 
5.876,09=31.424,34 Ευρώ 
 
  
 Η επιτροπή θεωρεί ότι η πλέον συµφέρουσα προσφορά για το ∆ήµο είναι: του 
«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ» Λεωφ. Σταµάτας 5 – Σταµάτα, ο οποίος  
προσέφερε 17.113,00 +ΦΠΑ23% 3.935,99=21.048,99 Ευρώ 
 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11858/7-5-2015 έγγραφο 
στους συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκε ένσταση.   

 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/80 και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
Ι) η έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης 
 
II) η κατακύρωση του διαγωνισµού για την υπηρεσία «Καθαρισµού Οικοπέδων και 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» στην εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
& ΣΙΑ», ΑΦΜ 999826258, αντί του συνολικού ποσού των €21.048,99 συµ/νου ΦΠΑ 
23%  
ΙΙΙ) και η αποδέσµευση του ποσού των €27.296,16 από την ΠΑ.Υ. 436/2015 και από 
τον Κ.Α. 706275.0001 του προϋπολογισµού ο.ε. 2015  

                                            
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π∆28/80. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Κοντάκη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού για την υπηρεσία «Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων 
Χώρων για Πυροπροστασία» 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την υπηρεσία «Καθαρισµού Οικοπέδων και 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» στην εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ», ΑΦΜ 999826258, αντί του συνολικού ποσού των 
€21.048,99 συµ/νου ΦΠΑ 23%  

3. Αποδεσµεύει το ποσό των €27.296,16 από την ΠΑ.Υ. 436/2015 και από τον 
Κ.Α. 706275.0001 του προϋπολογισµού ο.ε. 2015.  

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στοι 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. Κοντάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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