
Σελίδα 1 από 5 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-7-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..217/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..112ης/20-7-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..20η Ιουλίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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.  ..20879/16-7-2015.. 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∆: «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος 
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης 
Αντλητικού Πιεστικού Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα της κας Σπανοπούλου Μαρίνας για αποζηµίωση από πτώση 
δένδρου στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4321/15 
“Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας” (ΦΕΚ 32/21.03.15 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη προµήθεια 
εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102 και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
διαγωνισµού.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», 
εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2 για την «Προµήθεια Γραφικής ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου - Φωτοτυπικού χαρτιού & εντύπων» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Επικαιροποίηση απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ  του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στη ζάντα και στο ελαστικό του αυτ/του του 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  του 
ΧΡΗΣΤΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στα  ελαστικά του αυτ/του του από πτώση σε 
λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις 
για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
6. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
 

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

 
Η Αντιδήµαρχος κα Μαγγίνα λαβών το λόγω από τον Πρόεδρο δικαιολόγησε την 

εισαγωγή εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος µε τίτλο «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής» λέγοντας ότι 
επειδή υπάρχουν διαγωνισµοί σε εξέλιξη και οι τράπεζες είναι κλειστές δεν µπορούν 
οι προµηθευτές να εκδόσουν εγγυητικές επιστολές και υπάρχει πρόβληµα µε τις 
προµήθειες του ∆ήµου γι’ αυτό κρίνεται κατεπείγον η συζήτησή του.  

   
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ για την συζήτηση 
του θέµατος «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής» ως κατεπείγον σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
αναφερόµενα. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 217/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος 

της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής». 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Με την 195/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση 

µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 

ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια, Συντήρηση και 

Παρακολούθηση Σηµάτων Συστηµάτων Ασφαλείας (Συναγερµοί – Πυρανίχνευση) 

∆ηµοτικών Κτιρίων» 
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Με την 200/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση α) της 

δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Στείρωση και 

εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 

πρόχειρου διαγωνισµού». 

 

Με την 201/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση α) 

πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών ταφών – εκταφών στα 

κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Β0 κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου γ)ι η 

συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση της µελέτης και των όρων 

διακήρυξης και δ) η έγκριση της 18/2015 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος». 

 

Με την 208/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση α) της 

δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Προµήθεια «Έπιπλα και σκεύη» και β) 

των τεχνικών προδιαγραφών της  µελέτης  και των  όρων του πρόχειρου 

διαγωνισµού». 

 

Με την 209/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση των 

όρων διακήρυξης, Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Φωτοτυπικών 

Μηχανηµάτων  2015» ∆ήµου ∆ιονύσου  Προϋπολογισµού 9.000,00€». 

 

Με την 215/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση α)της 

δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, 

λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών», β)των τεχνικών προδιαγραφών και 

γ) των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 

 

Με την 216/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε η «Έγκριση α) της 

δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση, µεταφορά κι εγκατάσταση 

συστήµατος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο», β) των τεχνικών 

προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 

 

Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιέχοµενου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία 

βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α') όπως συµπληρώθηκε και ισχύει, µεταξύ των άλλων, 

δεν δύναται να πραγµατοποιούνται από τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών 
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ιδρυµάτων συναλλαγές για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συµµετοχή 

οικονοµικών φορέων σε  δηµοπρασίες του δηµοσίου και των ΟΤΑ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «δεν απαιτείται εγγύηση 

συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών πλαίσιο ή σε 

συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143».   

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «∆απάνες» και 

209 «Προµήθειες, υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

προτείνεται: 

1. να αντικατασταθεί στο σύνολο των ανωτέρω όρων, όπως αυτοί 

διαµορφώθηκαν µε τις αριθµ 195/2015, 200/2015, 201/2015, 208/2015, 

209/2015, 215/2015 και 216/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής κάθε 

απαίτηση που προβλέπει «εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό», από τη 

διάταξη ότι «δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου  157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� το άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α).  
� την Πράξη Νοµοθετικού Περιέχοµενου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία 

βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α') 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, υπηρεσίες, 

Μελέτες» του Ν. 3463/06 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αντικατάσταση στο σύνολο των όρων, όπως αυτοί 

διαµορφώθηκαν µε τις αριθ. 195/2015, 200/2015, 201/2015, 208/2015, 209/2015, 

215/2015 και 216/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής κάθε απαίτηση 

που προβλέπει «εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό», από τη διάταξη ότι «δεν 

απαιτείται εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου  157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)». 

. 
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 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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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