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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 339/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/11/2013.. της ..22ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Νοεβρίου 2013.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. .. 36751/2-11-13.. 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: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». –Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή της 
επισκευής του ΚΗΙ 3159 οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Μεταλλικών στηθαίων οδών» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων  κλιµατιστικών  µονάδων  και προµήθεια 
ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού προϋπολογισµού 
δαπάνης 1.353,00 € µε ΦΠΑ 23%» 

� ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού 
δαπάνης 56.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%». 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αποδέσµευση πιστώσεων υπολοίπων διαγωνισµών που έχει ολοκληρωθεί 
το αντικείµενο τους και αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του δήµου µας µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 20133-2014»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την 
οµάδα Γ  «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία»και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36062/24-10-13) 
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ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36064/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36059/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων που βαρύνουν το ∆ήµο».  

ΘΕΜΑ 14ο:  «Έγκριση   α) της δαπάνης 21.000 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της 
διάθεσης  πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων, 
φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής 
Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας 
Συστήµατος Χλωρίωσης στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) 
∆εξαµενής ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας για 
καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ∆ήµο αναγνωριστικής της κυριότητας 
αγωγής». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014 για συµµόρφωση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  3. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
Τα 19ο, 20ο και 21ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν µετά 
τη ψήφιση του 7ου θέµατος. 
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Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερησίας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..339/2013.. 

� ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού 
δαπάνης 56.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 

 
 Με την υπ’ αριθµ. 3113/8.8.2013 απόφαση του  «Πράσινου Ταµείου» εντάχθηκε 
στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» η ενθέµατι 
προµήθεια.  

Με την  υπ’ αριθµ. 180/20-9-2013 απόφαση  ∆.Σ. εγκρίθηκε η αποδοχή 
χρηµατοδότησης και η σκοπιµότητα διενέργειας της προµήθειας.  

Με την  305/9-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  ψηφίσθηκε α) η διάθεση 
πίστωσης 68.880,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑ 
20.7132.0007, και β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης. 
 
 Την 18η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι διαγωνισµός.  
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε προσφορά η 
ακόλουθη εταιρεία: 

�  EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μ 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο  τα στοιχεία του φακέλου της 
τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα  είναι σύµφωνα µε τις ζητούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές και τον κάνει δεκτό και καθόρισε  την Τρίτη 22 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 
09:00 ως ηµέρα και ώρα για την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς.  
 
Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ  35385/18-10-2013 έγγραφο στο 
συµµετέχοντα και δεν κατατέθηκε ένσταση.  
 
 Στις 22-10-2013 η επιτροπή συνήλθε και  συνέταξε το πρακτικό Νο2, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο προέβη στην 
αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας EcoSynergy Κ. 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διαπίστωσε ότι η προσφερθείσα τιµή για δύο γερανούς 
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του οίκου CARGOTEC τύπου ΗΙΑΒ 3600/XG είναι 54.320,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 
12.493,60 €, ήτοι σύνολο 66.813,60 €. 
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, θεωρεί ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να 
προχωρήσει στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία 
EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο ποσό των 66.813,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ  35634/22-10-2013 έγγραφο στο 
συµµετέχοντα και δεν κατατέθηκε ένσταση.  
  
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
Ι.- Η έγκριση των πρακτικών  Νο1 & Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
του  διαγωνισµού. 
 
ΙΙ.- Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία EcoSynergy Κ. 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  (ΑΦΜ 999327783) στο ποσό των 66.813,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%. 
  
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄)». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

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

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ 

 

 Μειοψηφούντος των ∆Σ κ.κ. Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

1. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο1 & Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού. 
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την «Προµήθεια γερανών για 
υπόγειους κάδους απορριµµάτων» στην εταιρία EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.  (ΑΦΜ 999327783) στο ποσό των 66.813,60 € 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 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανασιος  

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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