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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-2-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..17/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2η7-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. ..3254/3-2-2017.. 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 δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου» . 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού  
µειοδότη  πρόχειρου διαγωνισµού για για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», 
προϋπολογισµού δαπάνης 74.399,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού  
µειοδότη  προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας 
συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισµού δαπάνης 73.796,99€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 24%. 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων   ∆ήµου  ∆ιονύσου » προϋπολογισµού 960.000,00 € 
συµπ. ΦΠΑ.  και λήψη σχετικής απόφασης. 
� ΘΕΜΑ 5ο: Εκδίκαση ένστασης  κατά του πρακτικού Νο1  της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών 
«Τεχνικού Ασφαλείας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής απόφασης. 

ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ 
ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών 
∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”. 
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 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..17/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: Εκδίκαση ένστασης  κατά του πρακτικού Νο1  της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών 
«Τεχνικού Ασφαλείας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 

 Με την υπ’ αριθ. 279/12.09.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
απορρίφθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ∆ήµο ∆ιονύσου και αποφασίστηκε η επανάληψη 
αυτού. 
 
  Με την υπ αριθ. 1661/25639/20.09.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  
ο διαγωνισµός µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 06.10.2016 και 
ώρα 10.00 π.µ.. 
 
 Στις 06.10.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 
  «… Αφού η επιτροπή έλαβε υπ' όψιν τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η 
έναρξη του διαγωνισµού στις 10.00 π.µ. Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν 
µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής, σε ενιαίο κλειστό και σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον οποίο θα 
περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, και 
να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητας τους. 
Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου κατέθεσαν τον φάκελο προσφοράς τους, οι 
παρακάτω  υποψήφιοι   ανάδοχοι : 
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1) «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» µε αριθ. πρωτ.  27143/03.10.2016 

2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε αριθ. πρωτ. 27588/05.10.2016 
3) ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ µε αριθ. πρωτ. 27640/05.10.2016 

 
   Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθε  και 
παρέδωσε εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής φάκελο προσφοράς  ο παρακάτω 
υποψήφιος ανάδοχός: 
 

1. ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   
 
  Οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης 
και µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 
  
   Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και 
συνέχισε τη συνεδρίαση για την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής µονογράφοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

  Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών και το άνοιγµα των τεχνικών 
προσφορών  ακολούθησε ο έλεγχος της πληρότητας αυτών και η επιτροπή 
διαπίστωσε ότι:  
 

A) η εταιρεία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. 
ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ»  
στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσαν δεν αναφέρουν ότι θα παρίστανται  ως 
µάρτυρες στις ανακριτικές αρχές του ΚΕΠΕΚ & της αστυνοµίας σε περίπτωση 
εργατικού ατυχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3.7.2. της διακήρυξης, επίσης 
δεν αποδεικνύεται η προϋπηρεσία τους σε οποιοδήποτε ∆ήµο όχι λιγότερη των 
δύο ετών ,      

B) ο Νικολάου Ευάγγελος του Ιωάννη δεν κατέθεσε πιστοποιητικό του οικείου 
επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα του, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού , σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 της διακήρυξης, 

  
Γ)   ο Μιχάλης Ευθύµιος  δεν κατέθεσε  πτυχίο   καθώς επίσης δεν αποδεικνύει την     
προϋπηρεσία του ως τεχνικό ασφαλείας σε οποιοδήποτε ∆ήµο,  
 
∆)   ο  ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ κατέθεσε ορθά όλα τα δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται από τη  διακήρυξη  και η Επιτροπή τον έκανε δεκτό για τη συνέχεια 
του διαγωνισµού. 

 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή :  

1.  την αποδοχή  της προσφοράς για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του 
Παραδειση Κ. Αλέξανδρου και 

2. την απόρριψη των προσφορών  και αποκλεισµό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για τους κάτωθι οικονοµικούς φορείς : 
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• η εταιρεία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. 
ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ»   

•  ο Νικολάου Ευάγγελος του Ιωάννη 

• ο Μιχάλης Ευθύµιος   

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 

      Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα…» 
 
 
 

Στις 24.10.2016 η εταιρεία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε αρίθµ. πρωτ. 29791 κατέθεσε ένσταση κατά του 
πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης . Στις 01.02.2017 συνεδρίασε η επιτροπή 
αξιολόγηση και συνέταξε την γνωµοδότηση, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε την οποία :  

 

  « ….Η Επιτροπή ύστερα από την εξέταση της συνηµµένης ένστασης διαπίστωσε ότι  
κατατέθηκε εκπρόθεσµα στις 24.10.2016 και αφορούσε δικαιολογητικό που 
αναφερόταν στο άρθρο 3.7.2 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή δεν προχωράει στην αξιολόγηση της ένστασης, καθώς κατατέθηκε 
µεταγενέστερα και συγκεκριµένα ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και αποστολή του Πρακτικού Νο1 στις συµµετέχουσες εταιρείες, διότι 
σύµφωνα µε  το άρθρο 4.1.α της διακήρυξης οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως 
εξής : 
 «Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα»  
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της ένστασης της 
εταιρείας ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο σύνολό της . 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε την παρούσα 
γνωµοδότηση την οποία  καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…» 

 

 

 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) Την υπ’ αριθ. 1661/25639/20.09.2016 διακήρυξη 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3) Την υπ'αρ.29791 ένσταση της εταιρείας «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆.28/80 και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
   1- Η αποδοχή της 01.02.2017 γνωµοδότησης επί ενστάσεως κατά του 
Πρακτικού Νο1 και συγκεκριµένα η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας 
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»  
 και   
 2.-Η έγκριση του πρακτικού Νο 1,και  η συνέχιση  ή µη του διαγωνισµού .  

                                     
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του Π∆ 28/80 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 1 ΠΑΡΩΝ 

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

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης δήλωσε παρών κατά την ψηφοφορία. 
 

      1- Αποδέχεται την από 01.02.2017 γνωµοδότηση επί ενστάσεως κατά του 
Πρακτικού Νο1 και συγκεκριµένα απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως 
εκπρόθεσµη.  
  
 2. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 και τη µη συνέχιση του διαγωνισµού για παροχή 
υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» .  

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

 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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