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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..14η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..211/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/11-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:30.. 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.  ..19222/7-7-2016.. 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 ΕΗ∆: «Καθορισµός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από 
τραπεζοκαθίσµατα, στην ∆.Ε. ∆ροσιάς για το έτος 2016» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε 
2016 µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων 
για Πυροπροστασία»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης -Μικροαντικειµένων-Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & εντύπων» 
προϋπολογισµού 43.504,49 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω 
αύξησης συντελεστών ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «α) Έγκριση του Πρακτικού Νο. 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429: 
2008» β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε» και γ) Αποδέσµευση του Ποσού των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων) από τον Κ.Α. 
10.6142.0026». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Συντήρηση 
κλαδοφάγου µηχανήµατος και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού πρασίνου» 
προϋπολογισµού 34.276,43 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή της 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος νερού » και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Ορθή επανάληψη  της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο 
«Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», 
προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας (BACKUP)», προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης.». 
� ΘΕΜΑ 12ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας  », προϋπολογισµού 16.229,40€ 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους 
διακήρυξης». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΙΕΜΑ∆Η   για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016 (Α.Π. 17511)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016 (Α.Π. 19048)». 
ΘΕΜΑ 17ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ο.ε. 2016».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου»».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 26.081,64 € για το 
έργο: «Επισκευή στεγανοποίησης στέγης αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυµναστηρίου 
Ροδόπολης»».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας (Επείγουσα) Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Λεωφορείου  
Αυτοκινήτου ΚΗΗ 2253 του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/09/2014 – 31/03/2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: A) Έγκριση δαπάνης «Προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού 
χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου του 
∆ήµου µας” Β) διάθεση  πίστωσης και Γ)έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισµού. «». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2016 του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-έγκριση/επικύρωση 
εξουσιοδότησης ∆ηµάρχου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-έγκριση/επικύρωση 
εξουσιοδότησης ∆ηµάρχου σχετικά µε απόφαση της ΣΣΑ∆Α-∆/νση ∆ασών για 
κατεδάφιση-αποµάκρυνση αυθαιρέτων». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση για την τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιµα και 
Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Α∆Σ 
203/2013)» που περιλαµβάνεται στην Α∆Σ 93/2014 επιβολής τελών και προστίµων 
που προβλέπονται από τον Κανονισµό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 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  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..211/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 12ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας  », προϋπολογισµού 16.229,40€ 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους 
διακήρυξης». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
2) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  
3) Την υπ’ αριθµ. 69/20-4-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
σκοπιµότητας της προµήθειας. 

4)  Την υπ’ αριθµ 160/ 24-5-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν : α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 19.962,16 € σε βάρος του Κ.Α  
70.7131.0004 µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας 
» Προϋπολογισµού 2016  και β) η 9/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι 
σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ειδών 
Πολιτικής Προστασίας» 

5) Την υπ’ αριθµ 172/ 07-06-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η  «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 21,155,158, 159, 160,163 /2016 
Αποφάσεων Ο.Ε. λόγω αύξησης συντελεστών ΦΠΑ».  
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6) Το Πρακτικό (22-6-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «Η Επιτροπή αφού 
έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του ανωτέρω 
διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης 
του διαγωνισµού (ήτοι 9:30 πµ), κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για 
να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού προσήλθε ένας ενδιαφερόµενος, ο ΒΟΣΣΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ - 
“ΠΡΟΝΟΙΑ”. Στις 10:00 πµ, η Επιτροπή κήρυξε την λήξη της αποδοχής 
προσφορών και σύµφωνα µε τη διακήρυξη προχώρησε στην αποσφράγιση του 
φακέλου της προσφοράς του παραπάνω συµµετέχοντα και στην καταγραφή των 
δικαιολογητικών. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών η συνεδρία κατέστη 
µυστική. Η επιτροπή συνεδρίασε µυστικά προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
του συµµετέχοντα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η µη ύπαρξη δήλωσης 
συµµόρφωσης CE για τα προσφερόµενα είδη καθώς και η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης από τον συµµετέχοντα στην οποία αναφέρει: ”Έλαβα γνώση των όρων 
της διακήρυξης  και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής 
προσφοράς, τους οποίους αποδέχοµαι και υιοθετώ πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
εκτός του παρακάτω σηµείου: 
Τα προσφερόµενα είδη ∆ΕΝ φέρουν σήµανση CE, διότι δεν απαιτείται από κάποιον 
Κανονισµό ή Οδηγία. Εποµένως, ∆ΕΝ κατατίθεται µε την παρούσα προσφορά 
∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή κάθε είδους” Για τους παραπάνω 
λόγους, η επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει τον συµµετέχοντα ΒΟΣΣΟΣ 
ΤΙΜΟΘΕΟΣ - “ΠΡΟΝΟΙΑ” από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη 
συνέχεια, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η συνεδρία έγινε και πάλι δηµόσια και ο 
πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στον συµµετέχοντα τον αποκλεισµό του και 
τους λόγους αποκλεισµού του. Ο συµµετέχων, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, 
παρέλαβε τα σχετικά έγγραφά του µαζί µε τη σφραγισµένη τεχνική προσφορά του 
και τη σφραγισµένη οικονοµική προσφορά του και παρέδωσε στην επιτροπή 
σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν προτίθεται να υποβάλλει ένσταση, η οποία και 
επισυνάπτεται. 
Κατόπιν των παραπάνω, ο  διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος.  
 

 
Λαµβάνοντας  υπ’ όψιν  τα  ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της  
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού (22-06-2016),  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.  Άγονος ∆ιαγωνισµός  
 
2.- Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την « Προµήθεια ειδών Πολιτικής 
Προστασίας  », προϋπολογισµού 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την 
ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης. 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  
� Την υπ’ αριθµ.69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Τις υπ’ αριθ. 160 και 172/2016 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό (22-06-2016), της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής 
Προστασίας» και κηρύττει αυτόν ως Άγονο. 

 
2. ∆ιατάσσει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την « Προµήθεια 

ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού €16.229,40 µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους 
διακήρυξης. 

 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί 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. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

ΑΔΑ: 684ΚΩ93-Ζ4Γ
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