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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 312/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..9ης/10/2013.. της ..20ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Οκτωβρίου 2013.., 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. .. 33450/4-10-13.. πρόσκληση 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση ποσών από κωδικούς έργων». 

ΘΕΜΑ 2ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», 
προϋπολογισµού 35.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου 

γ) Αποδέσµευση ποσού 13.000€ από τον Κ.Α. 25.6262.0011 ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος ∆.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2014 – 31.12.2014»». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου.». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
ΚΤΕΟ Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2013». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής 
Ογκωδών Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής της µε αρ. 274/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ   περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της 
από πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από 
πτώση κλαδιού δένδρου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πανό, φυλλαδίων και αφισών 
για την διοργάνωση ενηµέρωσης των πολιτών για την διενέργεια αιµοδοσίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την  εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.”». 

� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», 
προϋπολογισµού δαπάνης 2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%.». 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών   για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»και 
λήψη σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών »και λήψη 
σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση ποσού από τον Κ.Α. 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε. 2013 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή εφηµερίδας του προχείρου 
διαγωνισµού «Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»»   

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε την 170/13 Απόφαση Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον BARJAMAJ SILDA του LEFTER». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2013 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  4. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..312/2013.. 
 

� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», 
προϋπολογισµού δαπάνης 2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%.». 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα. 
 

 Με την 118/21-6-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
σκοπιµότητα της προµήθειας. 
 
 Με την αριθµ. 204/30-7-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  ψηφίστηκε  
η πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού του 2.961,84€ και εγκρίθηκαν η 3/2013 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, και οι σχετικοί όροι διακήρυξης.  
 
 Την 11η Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 09:00πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε 
η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι 
διαγωνισµός.  
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές οι 
ακόλουθες εργασίες: 

� ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Κατατέθηκε στο 

Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 30177/10-09-13) 

� OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 

(Κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 30190/10-09-13) 

� ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των εταιρειών: 
 

� ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

� ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ 
δεν ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης οπότε απερρίφθησαν, σύµφωνα µε το 
σκεπτικό που αναλυτικά παρουσιάζεται στο πρακτικό της επιτροπής. Τα δικαιολογητικά 
της εταιρείας OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ  
διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρη.  
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 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της οικονοµικής 

προσφοράς της εταιρείας  «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» , που κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο, και κατέγραψε 

τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΜΧ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

1. Πυροσβεστήρας ξηράς 
κόνεως Pa6 kg 

44 18,30 805,20 

2. Πυροσβεστήρας ξηράς 
κόνεως Pa2 kg 

20 12,00 240,00 

3. Πυροσβεστήρας CO2-5 kg 12 45,00 540,00 
4. Πυροσβεστήρας οροφής 

PO12 kg 
1 41,00 41,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   1.625,20 
 Φ.Π.Α. 23%     373,79 
 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α.    1.998,99 € 

 
 Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 30948/13-9-2013  στους 
συµµετέχοντες και δεν υποβλήθει καµία ένσταση.    
  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
  Ι.- Η έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού. 
 
ΙΙ.- Την κατακύρωση  του διαγωνισµού για τα είδη του διαγωνισµού όπως αυτά 
καταγράφονται στον ανωτέρω πίνακα στην εταιρεία OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ (ΑΦΜ 016066437)  αντί του συνολικού ποσού των 
1.998,99€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 

Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Όπως κατ’ επανάληψη έχουµε 
τονίσει η σύνθεση της Ο.Ε. εξακολουθεί να είναι παράνοµη. Για το λόγο αυτό θα 
διαφωνήσω µε την εισήγηση.» 
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού. 

 
2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για τα είδη όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα της 

ανωτέρω εισήγησης, στην εταιρεία OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ (ΑΦΜ 016066437) αντί του συνολικού 
ποσού των €1.998,99 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί 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. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

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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