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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..356/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4ης/11/2014.. της ..26ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..34708/31-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 4-
11-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 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 ΕΗ∆: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Παροχή 
υπηρεσιών επιστολικού ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών 
ύδρευσης και λοιπών ταχυδροµικών αντικειµένων και β) των τεχνικών προδιαγραφών 
και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη  προµήθειας 
τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών 
ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2014-
2015, συνολικού προϋπολογισµού 157.830,00€ και β) των τεχνικών προδιαγραφών και 
των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  σε 
εκπαιδευτική ηµερίδα». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του από 10/7/2014 πρακτικού και της υπ’ αριθ. 22/10/2014 

γνωµοδότης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και λήψη σχετικής 
απόφασης για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων», Ε ΣΚΟΥΠΕΣ και ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ». 

ΘΕΜΑ 6ο:«ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
ο.ε   2012».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 299/2014 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 10ο «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση απόφασης 
∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχου (άρθρο 59 Ν. 3852/2010)».  
ΘΕΜΑ 11ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα»».  
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ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού»».  
ΘΕΜΑ 13ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
την Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Επισκευή Γκαραζόπορτας Παραρτήµατος ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ΙΟΡΘΩΣΗ της 345/2014 Α.Ο.Ε για την Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση 
∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας 
∆οσοµετρικής Αντλίας Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας 
Σωτήρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 16ο «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή  
Παραβόλων για Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας των  Αυτοκινήτων».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Ελέγχου και Επισκευής Αυτοµατισµών ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων στις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ροσιάς και ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος στην 
Οδό Παπανικολή της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
την Επισκευή Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση των σχετικών 
πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & 
Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Προκατασκευασµένου 
(Τσιµεντένιου) Σκεπάστρου»».  
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 127.158.16,00  €  για την 
πληρωµή του 5ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.385,14€  για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ. 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.424,37€ της µελέτης 
µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». -ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.∆.- 
ΘΕΜΑ 25ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περί άσκησης ή µη αίτησης 
ακύρωσης κατά της µε αρ. 10 (θέµα 1ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη εφέσεως κατά της µε αριθ. 281/2014 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης και 
τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου 
ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
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ΘΕΜΑ 30ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 273/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Οι ∆Σ κ.κ. Στάικος Θεόδωρος και Κοντάκης Κυριάκος, προσήλθαν κατά τη συζήτηση 

του 1ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης απουσίαζε κατά τη συζήτηση των 10ου έως 15ου θεµάτων της 

Ηµερήσιας ∆ιαταξης. 
Το 24ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..356/2014.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του από 10/7/2014 πρακτικού και της υπ’ αριθ. 22/10/2014 

γνωµοδότης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και λήψη σχετικής 
απόφασης για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων», Ε ΣΚΟΥΠΕΣ και ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Με την υπ’αριθ.269/22-7-2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  δεν εγκρίθηκε 
το από 10/7/2014 πρακτικό του σχετικού διαγωνισµού «Προµήθεια ανταλλακτικών –
Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις οµάδες Ε ΣΚΟΥΠΕΣ και ΣΤ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο προτεινόταν η 
κατακύρωση του διαγωνισµού στον µοναδικό συµµετέχοντα, και εγκρίθηκε η 
επανάληψη του διαγωνισµού. 

 
 Με την υπ΄ αριθ 1674/25282/29-7-2014  απόφαση ∆ηµάρχου  προκηρύχθηκε  ο  
επαναληπτικός διαγωνισµός για τις 28/8/2014 . 
 
 Την 28/8/2014 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 85/2014  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  προκειµένου να διενεργήσει τον   επαναληπτικό διαγωνισµό 
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για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω εργασίας  και συνέταξε το από 28/8/2014   
πρακτικό . 

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθαν και έλαβαν   µέρος( 2) δύο   
ενδιαφερόµενοι :  
  
α) Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης  
β) ∆.Φ . Σαραντόπουλος  ΑΕΒΤΕ  
για την συµµετοχή τους,  µόνο για την οµάδα Ε «ΣΚΟΥΠΕΣ» 
 
Στην συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών, προχώρησαν στην 

αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων οι οποίες 
παρατίθενται στον παρακάτω συνηµµένο πίνακα:  
 
 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή πρότεινε  την κατακύρωση του διαγωνισµού  στην 
εταιρεία  ∆.Φ . Σαραντόπουλος  ΑΕΒΤΕ. 
 
Στις 3-9-2014 πρωτοκολλήθηκε η υπ΄ αριθ  27967/3-9-2014 εµπρόθεσµη ένσταση της 
εταιρείας Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης κατά της συµµετέχουσας  εταιρείας ∆.Φ . 
Σαραντόπουλος  ΑΕΒΤΕ γιατί πιστεύουν ότι δεν διαθέτει τυπικές αλλά και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για να συµµετέχει  στον διαγωνισµό . 
 
Με την υπ΄αριθ 324/3-10-2014 απόφαση οικονοµικής επιτροπής συγκροτήθηκε η νέα 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών για το υπόλοιπο του έτους 2014 
(λόγω ανάληψης καθηκόντων της νέας ∆ιοίκησης)  
 
Η  επιτροπή του διαγωνισµού  στις 22/10/2014 συνέταξε την απο 22/10/2014 
γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την οποία  απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας 
Παναγιώτης Γ. Αντωνίτσης , για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω  

 
’’ 1)Ο κ. Παναγιώτης Γ.Αντωνίτσης στην υπ’ αριθ. πρωτ. 27967/3-9-2014 ένστασή του 
υποστηρίζει ότι είναι ελλιπής  επί ποινή αποκλεισµού“….η προσκόµιση αποδεικτικών 
στοιχείων για την εµπειρία του συµµετέχοντα στην επισκευή και συντήρηση » 

Κατά την γνώµη µας ορθώς έγινε δεκτός γιατί επί ποινή αποκλεισµού 
αναφερόταν η προσκόµιση πιστοποιητικού ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες , 
το οποίο υπήρχε στα δικαιολογητικά του. 
   2) Επίσης ο κ. Παναγιώτης Γ.Αντωνίτσης στην υπ’ αριθ. πρωτ. 27967/3-9-2014 
ένστασή του υποστηρίζει ότι “…. Επί ποινή αποκλεισµού, ζητείται από τον διαγωνισµό, 
ελάχιστος αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων όχι µικρότερος από πέντε.  

ΟΝΟΜΑ  ΕΝ∆/ΚΟΣ   
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

Παναγιώτης Γ. 
Αντωνίτσης 

 ∆.Φ  
Σαραντώπουλος  
ΑΕΒΤΕ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 
ΓΝΗΣΙΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

12.000,00 10% ∆ΗΛΑ∆Η  
 10.800,00 

20% ∆ΗΛΑ∆Η  
9600,00 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ  
ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓ/ΩΡΑΣ 
ΕΝ.ΠΡ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤ 

4500,00 5% ∆ΗΛΑ∆Η  
4320,00 

10%  ∆ΗΛΑ∆Η  
4050,00 
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 Κατά την γνώµη µας ορθώς έγινε δεκτός γιατί από την προσκόµιση εγκεκριµένων 
µισθοδοτικών καταστάσεων ΕΝΤΥΠΟ 4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και τις διευκρινίσεις 
που δόθηκαν, αποδεικνύεται ότι ο αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων, εκτός του 
εκπροσώπου της εταιρείας κ.Σαραντόπουλου , δεν είναι µικρότερος από πέντε «5»µ, 
και συγκεκριµένα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΜηχανολόγοςΤΕΙ 
ΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
  
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1. Η έγκριση  της από 22/10/2014 γνωµοδότησης της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού και αξιολόγησης για τους παρακάτω λόγους : 
 
Στους όρους της διακήρυξης αναφερόταν  επί ποινή αποκλεισµού α) η  προσκόµιση 
πιστοποιητικού ISO 9001,το οποίο υπήρχε στα δικαιολογητικά της συµµετέχουσας 
εταιρείας και  
β) η προσκόµιση  εγκεκριµένων  µισθοδοτικών καταστάσεων µε ελάχιστο αριθµό 
ειδικευµένων εργαζοµένων όχι µικρότερο από πέντε ,  η συµµετέχουσα εταιρεία 
προσκόµισε   ΕΝΤΥΠΟ 4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  στο οποίο   αποδεικνύεται ότι ο 
αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων, εκτός του εκπροσώπου της εταιρείας 
κ.Σαραντόπουλου , δεν είναι µικρότερος από πέντε «5» και συγκεκριµένα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΜηχανολόγοςΤΕΙ 
ΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
 
2. Η έγκριση του από 28/8/2014 πρακτικού της της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 
και αξιολόγησης . 
3.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων» για την οµάδα Ε ΣΚΟΥΠΕΣ, αντί του ποσού 13.650,00 € 
πλέον ΦΠΑ 23% 3139,50  ήτοι σύνολο 16.789,50€.  
4.-Για την οµάδα ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ο διαγωνισµός να 
κηρυχθεί άγονος.  

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/80  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΛΕΥΚΕΣ  
  

Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Κοντάκης Κυριάκος δήλωσαν λευκή ψήφο 
για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει την από 22/10/2014 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 
και αξιολόγησης για τους παρακάτω λόγους : 
 
Στους όρους της διακήρυξης αναφερόταν  επί ποινή αποκλεισµού α) η  προσκόµιση 
πιστοποιητικού ISO 9001,το οποίο υπήρχε στα δικαιολογητικά της συµµετέχουσας 
εταιρείας και  
β) η προσκόµιση  εγκεκριµένων  µισθοδοτικών καταστάσεων µε ελάχιστο αριθµό 
ειδικευµένων εργαζοµένων όχι µικρότερο από πέντε ,  η συµµετέχουσα εταιρεία 
προσκόµισε   ΕΝΤΥΠΟ 4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  στο οποίο   αποδεικνύεται ότι ο 
αριθµός ειδικευµένων εργαζοµένων, εκτός του εκπροσώπου της εταιρείας 
κ.Σαραντόπουλου , δεν είναι µικρότερος από πέντε «5» και συγκεκριµένα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΜηχανολόγοςΤΕΙ 
ΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-Μηχανολόγος ΤΕΙ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 
 
2. Εγκρίνει το από 28/8/2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
3. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων» για την οµάδα Ε ΣΚΟΥΠΕΣ, στην εταιρεία ∆.Φ. 
Σαραντόπουλος  ΑΕΒΤΕ αντί του ποσού €13.650,00  πλέον ΦΠΑ 23% (€3139,50)  ήτοι 
σύνολο €16.789,50.  
4.- Κηρύττει το διαγωνισµό άγονο για την οµάδα ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ.  
 
 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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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