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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..30η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-9-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..351/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..30ης/10-9-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Σεπτεµβρίου 2018.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
28375/6-9-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  Πρακτικού No.1  Επαναληπτικού Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV) : 77211400-6 
(Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Αποκατάσταση Βλάβης στη Γεννήτρια 
Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. Ροδόπολης».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας 
Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27214)».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27221)». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Στάικος Θεόδωρος     2. Χρονόπουλος Πέτρος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..351/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  Πρακτικού No.1  Επαναληπτικού Συνοπτικού 

∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV) : 77211400-6 
(Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

5. την 286/2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας 
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6. την αριθµ   254/11-6- 2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης, στον Κ.Α. i) 35.6275.0005 µε την ονοµασία «δαπάνες 
καθαρισµού και κοπής υψηλών –επικίνδυνων δένδρων   µε ποσό 
72.974,00  (ΑΑΥ 488) β) η από 15/2018 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και η τροποποίηση αυτής  και γ) οι όροι του συνοπτικού  διαγωνισµού 

7. την αριθµ   295/10-7-2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) το Πρακτικό Νο.1 (22904/03-7-
2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» και τον κηρύσσει άγονο,  και β) η συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους όρους, την ίδια µελέτη και την 
ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού. 

8. Το Πρακτικό Νο.1 (26095/03-08-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 254/2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…………………Η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 254/11-06-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
συνήλθε στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ 
– ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
72.974,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, CPV 77211400-6 (Υπηρεσίες 
Κοπής ∆έντρων) (Αριθ. ∆ιακήρυξης:2769/24434/18-07-2018) Η Επιτροπή 
για το σκοπό αυτό πραγµατοποίησε µία (1) τακτική συνεδρίαση στις 1 
Αυγούστου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.µ. (ύστερα από την αριθ. 
Πρωτ. 24445/18-07-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης). Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα 
στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς 
και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.Εντός του χρόνου 
διενέργειας του διαγωνισµού, δεν προσήλθε καµία επιχείρηση να καταθέσει 
φάκελο ενώπιον της επιτροπής. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής 
των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή πλέον, 
καµία άλλη προσφορά.Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο 
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχόν 
κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες 
προσφορές σύµφωνα µε τα άρθρα 3.1.1 και 2.4.2 της υπ’ 
αριθ.2769/24434/18-07-2018 ∆ιακήρυξης. 

Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος 
προσφοράς. 
Εν συνεχεία η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη:1. την υπ’ αριθ 
2388/20979/15-6-2018  ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 2. τη µη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις για τον διαγωνισµό 3. τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό και διαβιβάζει το παρόν 
πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για: 
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1. Την έγκριση του Πρακτικού  Νο.1 (26095/03-8-2018) της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2. Την έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους όρους  

την ίδια µελέτη  και την  ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισµού  

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Το Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
� Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
� την υπ’ αριθ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
� την 286/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� την αριθ.   254/11-6- 2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
� την αριθ. 295/10-7-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το Πρακτικό Νο.1 (26095/03-08-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό  Νο.1 (26095/03-8-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ». 

 
2. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους όρους  

την ίδια µελέτη και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισµού  

 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
5. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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