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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..236/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..15ης/18-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..20346/18-7-2016.. 
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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2016 για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση της Προµήθειας 
«Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «α) Έγκριση της υπ αριθ. 2/2016 µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2016-2017»  
β) διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την  Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού εξαιρούµενων ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου που αναφέρονται στην οµάδα  Α της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος 
Προµηθειών.». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
� ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. 

πρωτ.19521/11-7-2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Υπηρεσίας συντήρησης 
Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 

ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 185/07.06.2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο 
«Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών 
καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο περιβάλλον λόγω 
της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 07.06.2016». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 
Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (6.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 8ο: Α)«Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου  του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου –Λυκείου Αγ.Στεφάνου του ∆ήµου µας Β)διάθεση 
πίστωσης Γ)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτή έχει 
στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και 
∆)έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». Αποσύρεται από 
την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της 
εγκατάστασης πλευρικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας  φύλαξης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων του ∆ήµου ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης  διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2016 
για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». 

 
 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:  ..236/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. 

πρωτ.19521/11-7-2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων» 
προϋπολογισµού 5.966,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
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 Π.∆ 28/1980 " Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των  

Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ 11/αΑ),  όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα . 
3.  Την υπ’ άριθµ 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας 

της προµήθειας . 
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4. Την υπ’ άριθµ 184/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν : α) η διάθεση πίστωσης του ποσού   σε βάρος του Κ.Α  
10.6261.0008  µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων 
∆ηµοτικού κτιρίου και Γραφείων ∆ηµοτικών Ενοτήτων», β) η υπ΄αριθ 11/2016 
µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και  3) οι  όροι της διακήρυξης του 
διαγωνισµού . 

5. Την υπ΄αριθ πρωτ 1023/16043/13-5-2016  ∆ιακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών  

6. Το Πρακτικό Νο1  (22-6-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
111/2016 ΑΟΕ .(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε 
το οποίο : «…Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να 
καταθέσουν προσφορές  οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι: 1) Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) 2) ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ , 
3) ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ , 4) ∆& Α ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε ΚΑΙ 5) J 
& P Lifts Ε.Π.Ε . Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη 
υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των 
προσφορών και προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των κυρίως 
δικαιολογητικών συµµετοχής , οι οποίοι ήταν πλήρεις και σύµφωνα  µε τους 
όρους της διακήρυξη εκτός από τον φάκελο της εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER), η  οποία είχε καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση  όπου ανέφερε ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου  4 της υπ΄αριθ 
1032/16220/13-6-2016 διακήρυξης (6&7)  είχαν κατατεθεί σε προηγούµενο 
διαγωνισµό , µετά από έλεγχο διαπιστώθηκε  ότι δεν ήταν σε ισχύ .  Στην 
συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών 
των υπόλοιπων  συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο 
στάδιο  και ήταν πλήρεις .Η επιτροπή κάνει δεκτές τις προσφορές των ανωτέρω 
εκτός από την εταιρεία Ι.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) και καλεί 
της εταιρείες για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών στις 28/6/2016 . 

7. Την υπ΄ αριθ 17390/22-6-2016 επιστολή την εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  µε θέµα  

     " Γνωστοποίηση Νοµοθεσίας ( Αρθρ . 8 παραγ. 4 ΚΥΑ Φ.Α/ 9.2 οικ 28425 ΦΕΚ 
2604/22.12.2008 " 
       .....Ι. ( Με την υπ΄αριθ. πρωτ 5869/8-3-2016 Σύµβαση Προµήθειας Υπηρεσιών 
µας ανατέθη  η προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και υγιεινής 
κτιρίων - συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων , για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
απ 11-3-2016 έως 10-3-2017 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της ως άνω 
σύµβασης . 
     ΙΙ. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την εγκατάσταση , λειτουργία , 
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων ( ΚΥΑ  Φ.Α /9.2/ΟΙΚ 28425 ΦΕΚ 
2604/22.12.2008 ) και ειδικότερα :  
     Α) την παραγρ. 2 του άρθρου 4 «Η συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας , 
καθώς και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα , για εξακρίβωση και 
εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας , στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση 
του ανελκυστήρα εξαιτίας µίας φθοράς , βλάβης ή και απορρύθµισής των 
µηχανικών ή / και ηλεκτρικών διατάξεων και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. 
Περιλαµβάνει ακόµα και τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποκατάσταση της 
ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων, καθώς 
επίσης τον καθαρισµό και την λίπανση, όπου χρειάζεται , όλων των εξαρτηµάτων 
σύµφωνα  µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 
εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας ». 
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Β)την παρ. 4 του άρθρου 8 « Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπός τους δεν µπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον 
ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή ».( Ο λόγος για 
τον οποίο η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την ανάθεση της επισκευής η λοιπών 
εργασιών του ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα πλην του υπεύθυνου συντηρητή  
είναι για λόγους που άπτονται  της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα ) . 
ΙΙΙ. Σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄αριθ πρωτ. 5869/8-3-2016 Σύµβασης , η 
χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης  ορίζεται απο την υπογραφή της και για 
ένα έτος ήτοι  απο 11-3-2016 έως 10-3-2017 µε δικαίωµα παράτασης ( χωρίς 
αύξηση του συµβατικού αντικειµένου ) για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες . 
 
ΙV. Σύµφωνα  µε τα παραπάνω , η διενέργεια από το ∆ήµο σας, δυνάµει της 
υπ΄αριθ. αποφ 1032, µε αριθ πρωτ16220/13-6-2016 πρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάθεση υπηρεσιών µε τίτλο µελέτης " Προµήθεια Υπηρεσίας συντήρησης  
ανελκυστήρων " που αφορά τους ίδιους ανελκυστήρες  των οποίων τη 
συντήρηση έχει αναλάβει η εταιρεία µας δυνάµει της υπ΄αριθ . πρωτ. 5869/8-3-2016 
Σύµβασης Προµήθειας Υπηρεσιών . 
Πρώτον : δηµιουργεί εύλογο ερώτηµα ( και ερευνητέα από τις αρµόδιες Αρχές ) 
κατά πόσο η διενέργεια του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού συνάδει ή προσκρούει 
στις παραπάνω διατάξεις και  
∆εύτερων : τι θα συµβεί σε περίπτωση ατυχήµατος διότι , σε περίπτωση που 
µειοδοτήσει τρίτος συντηρητής εκτός της εταιρείας µας , θα παρατηρηθεί το 
οξύµωρο σχήµα η εταιρεία µας να εκτελεί το έργο της συντήρησης των 
ανελκυστήρων και ο τρίτος να προµηθεύει και να τοποθετεί τα ανταλλακτικά στους 
ανελκυστήρες ώστε αφενός µεν να τίθεται εν αµφιβόλω η ασφαλής  λειτουργία  των 
ανελκυστήρων  ( πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων ) και µάλιστα σε δηµόσια κτίρια µε 
µεγάλη προσέλευση κοινού αφετέρου δε να υπάρχει σύγχυση ως προς τον 
καταλογισµό της υπαιτιότητας ...... 

8.    Την υπ αριθ. πρωτ. 19521/11-7-2016 γνωµοδότηση της επιτροπής για την 
εξέταση της υπ΄αριθ. 17390/226-2016 επιστολής της εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  την οποία κάνουν αποδεκτή και  γνωµοδοτούν προς την 
Οικονοµική Επιτροπή για την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισµού  

 
    Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για:  
    
    1.- Την έγκριση του απο 22/6/2016 πρακτικού No1 της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  

 
      1.- Την  αποδοχή ή µη της υπ αριθ 19521/11-7-2016 γνωµοδότησης της 
Επιτροπής διαγωνισµού για την υπ’αριθ.17390/22-6-2016 επιστολής της εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ και την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας   του 
διαγωνισµού. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Π.∆ 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των  

Ο.Τ.Α.”,  όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα . 
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�  Την υπ’ αριθ. 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
σκοπιµότητας της προµήθειας . 
� Την υπ’ αριθ. 184/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1023/16043/13-5-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος 

Προµηθειών.  
� Το Πρακτικό Νο1  (22-6-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Την υπ’ αριθ 17390/22-6-2016 επιστολή την εταιρείας Ι.∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ. 
� Την υπ αριθ. πρωτ. 19521/11-7-2016 γνωµοδότηση της επιτροπής για την 

εξέταση της υπ’ αριθ. 17390/226-2016 επιστολής της εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού No1 της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  

 
2. Εγκρίνει την αποδοχή της υπ’ αριθ. 19521/11-7-2016 γνωµοδότησης της 

Επιτροπής διαγωνισµού για την υπ’ αριθ.17390/22-6-2016 επιστολής της 
εταιρείας Ι.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ και την ακύρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας  του διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Υπηρεσίας 
συντήρησης Ανελκυστήρων». 
 

 
 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. 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: 78Τ5Ω93-8ΙΠ
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