
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..350/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25ης/28-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .28η Νοεµβρίου 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. .38871/24-11-2017.. 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∆: « Εκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την πληρωµή τελών 
διέλευσης απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «  Εγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση, 
αποµαγνητοφώνηση,βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιόητητας 
Ζωής». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων ∆Ε∆∆ΗΕ (πχ τοποθέτηση 
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,  ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου –έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».. 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού Νο1 (37362/14-11-2017) Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 
CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 17REQ001562416». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 225/2017 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 2) Κατακύρωση  του 
διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ»  
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017»  
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών, 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξη (6) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..350/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο : ««Συµπλήρωση της αριθ. 225/2017 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής».. 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 233 παρ. 4 του Ν. 3463/2006:«∆ήµοι, Κοινότητες, σύνδεσµοι και 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών µπορούν να αναθέτουν µε τη διενέργεια 
διαγωνισµού σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες 
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών 
προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δηµότες και την εφαρµογή προγραµµάτων.» 
 
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 συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 
δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]». 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.1, 3 & 4 του Ν.4412/2016: «1.Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα από 
φαινόµενα 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…. 
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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 ∆ηµοσίων 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 απόφασή 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.» 

 
Με την αριθµ. 225/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιενέργεια και Αξιολόγηση Προσφορών του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» ως εξής: 

 
Τακτικά Μέλη: 

Νίκα ∆ήµητρα  
Μέξης  Ευάγγελος  
Χρυσαφογιώργη Μαρία 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1) Κουρουπάκη  Αγγελική  
2) .Βορριά Μαρία  
3) .Θεοδοσιάδου Φωτεινή 

 
Σύµφωνα, µε το αριθµ. πρωτ. 38712/23.11.2017 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών 
επισηµαίνεται  η  µη εξειδίκευση των µελών της Επιτροπής. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, όπως εξειδίκευση τις 
αρµοδιότητες των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: 
1. …………………………  

(Πρόεδρος) 
2. …………………………  (Μέλος) 
3. ……………………………(Μέλος) 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
4. ……………………. (Αναπληρωτής 

Πρόεδρος) 
5. …………………….  (Μέλος) 
6. …………………….. (Μέλος) 
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Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τo άρθρο 221 παρ.1, 3 & 4 του Ν.4412/2016:   
� το άρθρο 233 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 
� την 225/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Συµπληρώνει την αριθ. 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εξειδικεύει τις αρµοδιότητες των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: 
1…Νίκα ∆ήµητρα……  (Πρόεδρος) 
2…Μέξης Ευάγγελος…  (Μέλος) 
3…Χρυσαφογιώργη Μαρία (Μέλος) 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
4.Κουρουπάκη Αγγελική (Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 
5…Βορριά Μαρία.  (Μέλος) 
6…Θεοδοσιάδου Φωτεινή.. (Μέλος) 

 
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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