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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..319/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..21ης/27-10-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..27η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα .. Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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.  ..30110/23-10-2015.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Γερανού για την Ανέλκυση – 
Μεταφορά Οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της αριθ. 219/20-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το ποσό της δαπάνης». 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Συντήρηση, 
µεταφορά και εγκατάσταση συστήµατος αδιάλλειπτης παροχής ενέργειας 
(UPS) στο ∆ηµαρχείο» συνολικού προϋπολογισµού 4.981,50€ 

ΘΕΜΑ 3ο: ««Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
ταφών -  εκταφών στα κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού Νο 1 και της από 22-9-2015 γνωµοδότησης της 
Επιτροπής επί της ενστάσεως για την «Προµήθεια Συντήρηση και Παρακολούθηση 
Συστηµάτων Ασφαλείας (Συναγερµοί Πυρανίχνευσης) ∆ηµοτικών Κτιρίων» και λήψη 
σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση ακινήτου για µεταστέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 185/2015 Απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 192/2015 Απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.571,23 ευρώ  για την 
καταβολή τόκων  µετά από την  υπ΄αριθ. 1657/2015 Απόφαση  του ∆ΠρΑθ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (200,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 4.483,35€ για την 
πληρωµή της υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. 
Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «α) Κατακύρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισµού 222.000,00€(µε ΦΠΑ) 
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Β) Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Άλατος του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο:  Αίτηµα του κ. Γιαννάκη Ιωάννη για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατος του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο:  «Αίτηµα του κ. Πίτσιου Παναγιώτη για αποζηµίωση λόγω πρόσκρουσης 
σε (κοµµένο) κορµό δένδρου». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων 
Χώρων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος 
Αντλιοστασίου οδού Παπανικολή». 
ΘΕΜΑ 17ο:  «Τροποποίηση της 311/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Ιούλιου». 
ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Αύγουστου». 
ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Σεπτέµβριου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση: α) τεχνικών προδιαγραφών, β) απ’ ευθείας ανάθεσης και γ) 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ»».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..319/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Συντήρηση, 

µεταφορά και εγκατάσταση συστήµατος αδιάλλειπτης παροχής ενέργειας 
(UPS) στο ∆ηµαρχείο» συνολικού προϋπολογισµού 4.981,50€ 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

 Με την υπ' αριθµ. 119/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια για τη  συντήρηση, µεταφορά και εγκατάσταση συστήµατος αδιάλειπτης 
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παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο µε την διαγωνιστική διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
 Με την  216/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 4.981,50€ σε βάρος του Κ.Α 
10.6265.0012 . ο.ε. 2015 µε τίτλο «Συντήρηση και µεταφορά συστήµατος αδιάλειπτης 
παροχής ρεύµατος (UPS)», και β) η από 15/06/2015 µελέτη του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 21135/1466/22-07-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 7/08/2015 
 
 Τη Παρασκευή 7/8/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Συντήρηση, µεταφορά και εγκατάσταση 
συστήµατος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο» που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 84/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω 
προµήθειας. 
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  προσήλθαν και κατέθεσαν  
προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

� Γ.ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε courier εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
του ∆ήµου (αρ. Πρωτ. 22814/6-8-2015), 

� ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ε.Π.Ε. µε courier εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ. Πρωτ. 22771/6-8-2015), 

� ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
� ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. 

1.  
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο οι συγκεκριµένες 
προσφορές γίνονται δεκτές καθώς ανταποκρίνεται στα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από τη διακήρυξη. Επίσης, ορίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας 
(αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών) την ∆ευτέρα 31/08/2015, ώρα 10:00 π.µ. 
 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 22985/7-8-2015 έγγραφο 
στους συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκε ένσταση. 
 
 Τη ∆ευτέρα 31/08/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) προκειµένου να συνεχίσει τον διαγωνισµό µε τον 
έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω 
προµήθειας. Σύµφωνα, µε το Πρακτικό Νο2 οι τεχνικές προσφορές των εταιριών: 
1. ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ε.Π.Ε. 
δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της διακήρυξης, κατά το σκεπτικό της Ε.∆.∆. 
που αναλυτικά εκτίθεται στο Πρακτικό Νο2, ως εκ τούτου αποκλείεται από τη συνέχεια 
του διαγωνισµού.  Για την εταιρία ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. η Επιτροπή µε το µε αριθµ. 
πρωτ. 25890/2015 έγγραφό της ζήτησε επιπρόσθετες διευκρινήσεις. Η εταιρία 
ανταποκρίθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 26300/2015 έγγραφό της. Η απάντηση κρίθηκε 
ικανοποιητική από την επιτροπή και τα παραπάνω έγγραφα επισυνάφθηκαν στο 
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φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρίας ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. ως 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. Συνεπώς  οι τεχνικές προσφορές των εταιριών  
 
1. Γ.ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
3. .∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
4. ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. 
είναι σύµφωνες µε τη διακήρυξη και γίνονται αποδεκτές. Με το Πρακτικό Νο2 
ορίσθηκε η ∆ευτέρα 28 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 8:30, ως ηµεροµηνία, για την 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.  
 
 Το Πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 26958/24-09-2015 
έγγραφο στους συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκε ένσταση. 
 
 Τη ∆ευτέρα 28/09/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) προκειµένου να συνεχίσει τον διαγωνισµό. 
Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
των εταιριών  
1. Γ.ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
4. ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. 
και καταγράφηκαν οι ακόλουθες τιµές:  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

   Γ.ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε 

 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε 

Α/

Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

Μ/∆ΟΣ 
ΑΞΙΑ 

ΤΙΜΗ 

Μ/∆ΟΣ 
ΑΞΙΑ 

ΤΙΜΗ 

Μ/∆ΟΣ 
ΑΞΙΑ 

1 Προµήθεια κι εγκατάσταση UPS 
για τη ∆Ε Κρυονερίου 

1 790,00 790,00 950,00 950,00 750,00 750,00 

2 Αποσύνδεση, µεταφορά και 
σύνδεση UPS στο ∆ηµαρχείο 
∆ιονύσου 

1 150,00 150,00 180,00 180,00 120,00 120,00 

3 Προµήθεια µπαταριών UPS 96 12,48 1198,00 14,06 1350,00 12,00 1152,00 

4 Συντήρηση ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών και µηχανικών 
µερών UPS 

1 290,00 290,00 380,00 380,00 400,00 400,00 

5 Προµήθεια υλικών για 
τροποποίηση ηλ/κής 
εγκατάστασης ∆ηµαρχείου 
∆ιονύσου 

1 460,00 460,00 490,00 490,00 500,00 500,00 

6 Εργασία τεχνικών για 
τροποποίηση ηλ/κής 
εγκατάστασης ∆ηµαρχείου 
∆ιονύσου 

1 250,00 250,00 320,00 320,00 200,00 200,00 

         

 Σύνολο προ ΦΠΑ   3138,08  3670,00  3122,00 

 ΦΠΑ 23%   721,76  844,10  718,06 

 Γενικό Σύνολο    3859,84  4514,10  3840,06 
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 Η επιτροπή προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία ΗΛΕΚΑΤ 
ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. µε ΑΦΜ 800511594 αντί του συνολικού ποσού των 3.840,06€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής προτείνεται: 
 
 Ι) η έγκριση των Πρακτικών Νο1, Νο2, και Νο3 της Επιτροπής.  
 
 ΙΙ) η κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. µε 
ΑΦΜ 800511594 αντί του συνολικού ποσού των 3.840,06€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%. 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
 Ι) Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1, Νο2, και Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού «Συντήρηση, µεταφορά και εγκατάσταση συστήµατος αδιάλλειπτης 
παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο».  
 
 ΙΙ) Κατακυρώνει το διαγωνισµό «Συντήρηση, µεταφορά και εγκατάσταση 
συστήµατος αδιάλλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο» στην εταιρία 
ΗΛΕΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. µε ΑΦΜ 800511594 αντί του συνολικού ποσού των 
€3.840,06 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
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Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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