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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-6-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..232/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25ης/6/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Ιουνίου 2014.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..20745/20-6-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 25-
6-2014, του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-
Ευστατία Βαφειάδου προκειµένου να αντιµετωπιστεί δαπάνη που προέκυψε σχετικά µε 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014, για δηµοσιεύσεις, στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», συνολικού ποσού 90,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 18/06/2014 πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής 
απόφασης». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
και ψυκτών πόσιµου νερού» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Επισκευή Βλάβης στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ροδόπολης  ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού 
Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους στη 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014»           
ΘΕΜΑ 9ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ              
ΜΕ ΑΡ. 3221/14  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 3ου Τµήµατος του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα 
εργατικών  διαφορών)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της 
Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων και ορισµού δικηγόρου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Παναγιώτη 
Κ. Ζυγούρη». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 
2.380.57 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης του έργου «Αναβάθµιση µέρους του 
αστικού κέντρου Κοιν. Κρυονερίου – Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή για την Πόλη»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος   Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
 
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Η ∆Σ κ. Τζανετή Αγάθη-Έλλη απείχε της συζήτησης του 2ου και 3ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος απείχε της συζήτησης του 10ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 1ου Εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..232/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 18/06/2014 πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής 
απόφασης». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
  Με την υπ αριθ. 94/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  µε την διαγωνιστική διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού . 
      Με την υπ’αριθ.217/02.06.2014 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας, η 
διάθεση της πίστωσης ποσού 18.650,00€ σε βάρος του Κ.Α 30.6112.0002 µε την 
ονοµασία «Αµοιβές Τεχνικού Ασφαλείας» , και  β)  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
της από 25.04.2014 µελέτης που συνέταξε ο προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Πρασίνου και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1321/19156/11.6.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 18-6-2014. 
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 Την 18-6-2013  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 85/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της πιο πάνω υπηρεσίας. 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς οι ακόλουθοι :  
1)  Παραδείσης Αλέξανδρος του Κίµωνα (Υπηρεσίες Υγιεινής & Ασφαλείας Εργασίες – 
Οικονοµοτεχνικές Μελέτες)    και  
2) Χουλιάρας Γεώργιος ( Χηµικός) 
 
Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής  και συνέταξε το από 18-6-2014 πρακτικό , σύµφωνα µε το 
οποίο έγιναν δεκτοί όλοι οι συµµετέχοντες για την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία 
και για τον λόγο αυτό, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις οποίες : 
 

1)Ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ», Αγράµπελης 44α -Κηφισιά, προσέφερε 56 µέρες 
κατ΄έτος επί 130,00 Ευρω την ηµέρα πλέον ΦΠΑ23% 
 2) Ο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ » Μάκρης 20-  Υµηττός, προσέφερε για τα 2 
έτη 9.900,00 Ευρώ , καθαρή µηνιαία αποζηµίωση 412,50 Ευρώ, ήτοι (56 µέρες 
κατ΄έτος επί 88,40 ευρω την ηµέρα πλέον ΦΠΑ23%). 

 
 
Σύµφωνα µε το εν λόγω πρακτικό προτείνεται η  κατακύρωση του διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  στον Παραδείση Αλέξανδρο.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ του 28/80 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  Ι.-Η έγκριση του πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού , 
 ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
χρονικής διάρκειας 2 ετών  ,  στον  Παραδείση Αλέξανδρο   αντί του ποσού των 
12.177,99€  συµπ/νου ΦΠΑ. 
III – και η αποδέσµευση του ποσού των  6.419,61 € από την ΠΑ.Υ. 474/29.05.2014 και 
από τον Κ.Α. 30.6112.0002 του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 µε την ονοµασία « Αµοιβές 
Τεχνικού Ασφαλείας» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις του Π∆ του 28/80  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   
1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  

διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.  
2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 

χρονικής διάρκειας 2 ετών,  στον  Παραδείση Αλέξανδρο αντί του ποσού των 
€12.177,99  συµπ/νου ΦΠΑ. 

3. Αποδεσµεύει ποσό ύψους €6.419,61 από την ΠΑ.Υ. 474/29.05.2014 και από τον 
Κ.Α. 30.6112.0002 του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 µε την ονοµασία «Αµοιβές 
Τεχνικού Ασφαλείας». 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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