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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: ..175/2015.. 

 
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:  .. 175/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «α)   Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισµού 

 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». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων ΄Εργων» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 

3. Την υπ’ αριθµ. 7/15 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου ∆ιονύσου   
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4. Την υπ’ αριθµ. 110/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική 
πίστωση ύψους 200.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2015 µε Κ.Α. 70.7331.0013, ορίστηκε η 
επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

5. Το από 30-4-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το 
οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό δέκα τέσσερις (14) διαγωνιζόµενοι εκ των 
οποίων έγιναν δεκτοί οι έντεκα (11) και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η 
επιχείρηση ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ποσού 74.796,75 € και µέση έκπτωση Εµ: 54.00%. 

6. Την υπ'αριθµ. 11289/5-5-2015 ένσταση της εταιρείας ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ κατά του Πρακτικού της Ε.∆. 

7. Την από 8-5-2015 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την οποία 
προτείνεται να απορριφθεί η ένσταση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σε αυτή. 

 
 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου εισηγείται µε το παρόν 
στην Οικ.Επιτροπή 

 

1. Την απόρριψη της ένστασης της επιχείρησης ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε το σκεπτικό της από 
8-5-2014 γνωµοδότησης της Ε.∆. 

2. Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ - 2015», προϋπολογισµού 200.000,00€ µε το Φ.Π.Α. και την 
κατακύρωση αυτού στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ [∆/νση: Νικηφόρου 8, Αθήνα, Τ.Κ. 
10437, Α.Φ.Μ. 028362309– ∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210  5235280, 210 8079217] 
µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 74.796,75 € και 
µέση έκπτωση Εµ: 54.00%.  

3. Να εξουσιοδοτηθεί η ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ιονύσου να ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 της 
διακήρυξης.  

 
                            

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων ΄Εργων» 

� Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 
� Την υπ’ αριθµ. 7/15 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου ∆ιονύσου   
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� Την υπ’ αριθµ. 110/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΕΛΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ 

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

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 

1. ∆εν εγκρίνει το πρακτικό της Ε.∆. και αποδέχεται την ένσταση της επιχείρησης 
ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ κατά του πρακτικού αυτής. 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - 
2015», προϋπολογισµού €200.000,00 µε το Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΚΑΤ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ[Φορµίωνος 158, Βύρωνας, ΑΦΜ 
095372616], µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 
€61.446,69 και µέση έκπτωση Εµ: 62,21%.  

3. Εξουσιοδοτεί τη ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να 
ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 της διακήρυξης.  

 
 
 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. 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 Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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