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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..349/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23η/11-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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.  ..31104/7-11-2016.. 
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: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγµατοποίηση 
της δηµόσιας   σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης 
των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηµα της κ. ∆ήµητρας Κουβέλη  για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
ζηµιάς των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα του κ. Κριεµάδη  Σταµατίου για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά 
του ελαστικού του ΙΧΕ αυτ/του του από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηµα του κ. Κεράτσα Ιωάννη περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
(2) δύο ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτο/του του από πτώση σε κανάλι οµβρίων στο 
οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα της κ. Σφήνα Σουλτάνας για καταβολή αποζηµίωσης λόγω ζηµιάς 
των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 85.760,23 ευρώ για το 
έργο: «Ανακατασκευή- Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 303.328,59 € για το 
έργο: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά της από εκτελούµενες 
εργασίες εργαζοµένου µε χλοοκοπτικό». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του λόγω πρόσκρουσης σε 
κοµµένο κορµό δένδρου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 45,46€  για την 
‘συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’». 

 
 

 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. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 Ο ∆Σ κ. Κριεµάδης απείχε της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης για ηθικούς λόγους καθώς ο αιτών τύγχανε ανιψιός του. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆ήµαρχος και πρόεδρος της επιτροπής δικαιολόγησε το κατεπείγον 
συζήτησης του θέµατος «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την 
πραγµατοποίηση της δηµόσιας   σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία 
κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄» 
λέγοντας ότι λόγω των καταληκτικών ηµεροµηνιών του νόµου και προκειµένου να 
διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου πρέπει να συζητηθεί το θέµα άµεσα. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Συγκρότηση Επιτροπής 
αξιολόγησης για την πραγµατοποίηση της δηµόσιας   σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών 
για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4389/2016΄΄» ως κατεπείγον. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..349/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγµατοποίηση 

της δηµόσιας σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης 
των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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ΣΧΕΤ. 1. Το µε αρ. πρωτ. 31502/10.11.2016 Πρακτικό Κλήρωσης 
            2. Η µε αρ. 313/4.11.2016 Απ. Ο.Ε 
  
Με τις διατάξεις του Νόµου 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) θεσπίστηκε το 
νέο θεσµικό πλαίσιο για την σύναψη των ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων» του Νόµου 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) 
ορίζονται τα εξής: 
«1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που 
γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως 
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την 
αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας, 
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη 
σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και  
η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και προσφυγές 
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρχής- 
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώµη 
(συµπεριλαµβανοµένης της βαθµολόγησης) µετά από ψηφοφορία επί των 
επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθµολόγησης). Η γνώµη (π.χ. επί της 
βαθµολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
παρόντων. ∆εν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το µέσο 
όρο των προτάσεων. 
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για 
συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που 
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 
συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα όργανα 
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που 
δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο 
όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα 
αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφαση τους. Με τις αποφάσεις 
της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή 
οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες 
σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται 
στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και 
οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω. 
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5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να ορίζονται 
και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή 
του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης.3 
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 
αρχές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου». 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1.ε του άρθρου 72 «Οικονοµική Επιτροπή – 
Αρµοδιότητες» του Νόµου 3852/2010 «ΝέαΑρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) 
ορίζεται ότι: 
«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
…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 συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες». 
Με το µε αρ. πρωτ. 31502/10.11.2016 Πρακτικό Κλήρωσης αναδείχθηκαν τα µέλη της 
Επιτροπής αξιολόγησης για την αναφερόµενη στον τίτλο δηµόσια σύµβαση . 
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2016 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ. Α΄/7-6-2010). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016). 
 
        Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 για την συγκρότηση της εν λόγω   Επιτροπής   µε   µέλη  τους τεχνικούς υπαλλήλους   
σύµφωνα µε το συνηµµένο Πρακτικό Κλήρωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Νόµου 4412/2016. 
� Το από 10/11/16 πρακτικό κλήρωσης. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      
 

 Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης για την πραγµατοποίηση της δηµόσιας   
σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄ µε   µέλη  τους τεχνικούς υπαλλήλους   
σύµφωνα µε το Πρακτικό Κλήρωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως κατωτέρω: 
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Α/Α ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Νίκα Δήμητρα  Κουρουπάκη Αγγελική  Πρόεδρος 

2 Αναγνωστοπούλου Π.  Εξάρχου Αλεξάνδρα Μέλος 

3 Βουτσινά Στέλλα  Φαράχ Γιώργος Μέλος 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί 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 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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