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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-10-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..287/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..21ης/17-10-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .17η Οκτωβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 
..32634/13-10-2017.. 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 Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
για Εξόφληση ∆απάνης της εταιρείας ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας και 
Eγκατάστασης Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω 
Κλοπής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Ρούσσου Νικολάου (5.616,00€) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης 
κλαδοφάγου µηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 2017-
2018» (CPV) : 39830000-9   - Α∆ΑΜ: 17REQ001562416   , συνολικού 
προϋπολογισµού 69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, β) της 
µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπών συνοπτικών διαγωνισµών για την 

«Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού» & «Προµήθειας σετ 
αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου , για το διάστηµα 
01.01.2018-31.12.2018» (CPV):  66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης 
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Μηχανοκίνητων Οχηµάτων»-Α∆ΑΜ: 17REQ002082918   , β) της µελέτης και 
γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης & ∆ιάθεση Πίστωσης για την Ανάθεση 
Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
Μηχανηµάτων Έργου και Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
Παραβόλων». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι(6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 Η ∆Σ κα Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αποχώρησε µετά τη 
ψήφιση του 4ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..287/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπών συνοπτικών διαγωνισµών για την 

«Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού» & «Προµήθειας σετ 
αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να 
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συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή 
ειδικούς επιστήµονες, […]» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δηµόσιες συµβάσεις 
κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της 
απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 
117 και 118 και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 
εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117 και 118, 
µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. 
2.Στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν 
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία 
της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει διακήρυξη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και 
συγκεκριµένους οικονοµικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον 
δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των 
οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές 
προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση 
απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου 
συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, 
χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα 
συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο 
Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού 
προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα 
συντασσόµενα τεύχη». 

 
Με τις αριθµ. 255/2017 & 265/2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπή  
εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 για την “Προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού’’ και η ‘’Προµήθειας σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού’ 
αντίστοιχα. 

 
Προκειµένου για την διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι αναγκαία η συγκρότηση 
αρµόδιας κατά περίπτωση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών των  Συνοπτικών  ∆ιαγωνισµών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη 

α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

β) τις διατάξεις N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας 

γ).του "Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ). 

δ) των αριθµ. 255/2017 & 265/2017 Αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής   

 

 Παρακαλούµε  όπως ληφθεί σχετική απόφαση για: 

 
1. Τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 

του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού’’ 

 
Τακτικά Μέλη: 

• ................ 
• ................. 
• ................. 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

• ................. 
• ................. 
• ................. 

 
2. Τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 

του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “ Προµήθειας σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού’’.  

 
Τακτικά Μέλη: 

• ................ 
• ................. 
• ................. 
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Αναπληρωµατικά Μέλη: 

• ................. 
• ................. 
• ................. 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας 
� γ).του "Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
� δ) των αριθµ. 255/2017 & 265/2017 Αποφάσεων της Οικονοµικής 

Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
1. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού’’ 

 
Τακτικά Μέλη: 

• Μπελιά Θέκλα, ως πρόεδρο 
• Τριανταφυλλίου-Τριανταφύλλου Ειρήνη 
• Τσινικάλη Ελένη 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

• Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
• Γωγή Πηνελόπη 

 
2. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθειας σετ αλατιέρας – λεπίδας 
αποχιονισµού’’.  

 
Τακτικά Μέλη: 

• Καρακάση Αναστασία, ως πρόεδρο 
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• Αργυρόπουλο Παναγιώτη 
• Κούνη Απόλλωνα 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

• Γεροντογιάννη Ιωάννα 
• Λιάλιαρη Καλλιόπη 

 
 

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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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