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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-6-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..180/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/2-6-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..2α Ιουνίου 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.  ..14507/29-5-15.. 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: «Έγκριση πρακτικού του προχείρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Οστεοθυρίδων 2015», συνολικού προϋπολογισµού 14.9844,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆. 
αυτού 2015-2016» και λήψη απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – 

Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκφραση απόψεων επί αγωγής εργαζοµένων». 
 
 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 Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 180/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – 

Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»». 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

 Με την υπ' αριθµ. 38/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.    
 
 Με τις 346/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) πίστωση 
και η διάθεση του συνολικού ποσού των 183.500,00€ η οποία θα βαρύνει το 
προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου. β) εγκρίθηκε η 16/2014 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης.  
 
 Με την  αριθµ. 383/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µεταθέτει η  
της ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και την έγκριση των όρων του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού.  
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39395/2969/11-12-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 4010) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 29/01/2015 και ώρα 15:00µµ και 
µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 4/2/2015. 
 
 Με την 61/10.3.2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την οµάδα Ζ: 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ο εν λόγω διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, και αποφασίστηκε η συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για τη 
συγκεκριµένη οµάδα.  
 
  Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7798/543/24.03.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο  πρόχειρος διαγωνισµός για τις  2/4/2015.  
 
 Με την 149/12.05.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την οµάδα 
Ζ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ο εν λόγω διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, και αποφασίστηκε η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 
για τη συγκεκριµένη οµάδα.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 12213/852/14.05.23015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο  πρόχειρος διαγωνισµός για τις  26/05/2015.  

 
 Τη Τρίτη 26/05/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων » προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν υπεβλήθησαν οικονοµικές 
προσφορές. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της από 
26/05/2015 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο 
ο διαγωνισµός είναι άγονος και προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισµού µε τους 
ίδιους όρους.. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
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1. Η έγκριση του  Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης. 

 
2. Τη κήρυξη της Οµάδας Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ Αυτοκινήτων & Μηχανηµάτων Έργου) ως 

άγονου και την επανάληη  της διαγωνιστικής διαδικασία µε τους ίδιους όρους.  
                            

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης. 
 

2. Κηρύσσει την Οµάδα Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ Αυτοκινήτων & Μηχανηµάτων Έργου) ως 
άγονη και εγκρίνει την επανάληψη  της διαγωνιστικής διαδικασία µε τους ίδιους 
όρους.  

 
 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. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Κριεµάδης Στέφανος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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