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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                     Αγ. Στέφανος 2-08-2016                                 
∆/ ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            Αριθµ. Πρωτ: 21696 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. ∆/ ΝΣΗ : Λ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 
& ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 
ΠΛΗΡ.: ΦΩΤ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ 
ΤΗΛ.:2132030638 
                          
                                                              
                        ΠΡΟΣ: Την Οικονοµική Επιτροπή 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της αριθ. 5 ( θέµα 7 ο) απόφασης 
της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Νόµου 3463/2006» 
 
Σχετ: 1. το υπ’ αρ. πρωτ. 96/5-7-16 έγγραφο της Επιτροπής 
του άρ.152 του Ν.3463/2006 [ αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 
19240/7-7-2016]  2. Η µε αρ. 5678/16 σύµβαση 
 
Με το υπό άνω (1) σχετικό µας κοινοποιήθηκε η αριθ.  5 
( θέµα 7 ο) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 
Νόµου 3463/2006 µε την οποία έγινε δεκτή η  προσφυγή της 
εταιρείας « ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά της 
σιωπηρής απόρριψης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής της υπ’ αριθ. 83038/44947/6-11-2015 
προσφυγής µε συνεπακόλουθο την ακυρότητα της µε αρ. 
321/15 ΑΟΕ. 
Ειδικότερα µε την άνω απόφαση της Ο. Ε  εγκρίθηκαν το  
πρακτικό Νο 1 και η από 22-9-2015 γνωµοδότηση της 
Επιτροπής επί της ενστάσεως για την « Προµήθεια Συντήρηση 
και Παρακολούθηση Συστηµάτων Ασφαλείας ( Συναγερµοί 
Πυρανίχνευσης) ∆ηµοτικών Κτιρίων» συναφθείσης της σχετικής 
υπ’ αρ. πρωτ. 5678/10.3.16 Σύµβασης, ύψους (11.439,00) € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε την αναδειχθείσα εταιρεία, η 
οποία ήδη έχει εκτελεσθεί κατά το µέρος της προµήθειας µε 
τρέχον εκκρεµές ανεκτέλεστο µέρος το ποσό των (1.672,27) 
ΕΥΡΩ που αφορά την Υπηρεσία συντήρησης και παρακολούθησης 
συστηµάτων ασφαλείας ∆ηµοτικών κτιρίων - Συναγερµοί ( 
Υπηρεσία Κέντρου Έλεγχου  σηµάτων συναγερµών µε άµεση  
επέµβαση security.   
  
Επειδή οι παραδοχές της απόφασης της Επιτροπής του αρ.152 
την καθιστούν δυσκόλως αναστρέψιµη και ατελέσφορη τυχόν 
απόπειρα, καθώς λόγω του άµεσα εκτελεστού της απόφασης 
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και των συνεπειών της στο κύρος της συµβάσεως θα επέλθουν   
σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα διαδικαστικής τάξης στην 
ολοκλήρωσή της και η συνεχιζόµενη χρονοβόρα δικαστική 
περαίωση της υπόθεσης θα διατηρεί άνευ αποχρώντος λόγου 
αυτή την εκκρεµότητα.  
 
 
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα µε την έκδοση της απόφασης της 
Επιτροπής του αρ. 152 συντρέχει νόµιµη περίπτωση σε 
αποδοχή και εφαρµογή της να ληφθεί απόφαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή για την διακοπή/ λύση της αριθ. πρωτ. 
5678/16 σύµβασης του ∆ήµου. 
 
 
 
 
 
 
                                  Η Αντιδήµαρχος 
 
 
 
                                Στέλλα- Σοφία Μαγγίνα  
 
 
 
 

Συν:  1) Το υπ΄αριθ 96/5-7-2016 έγγραφο της Επιτροπής του 
άρθρου 152 του Ν 3463/2006. 

  2) Η υπ΄αριθ 5678/16 Σύµβαση  

 
 

           


