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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..374/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26η/6-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..6η ∆εκεµβρίου 2016.., 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.  ..33707/2-12-2016.. 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∆: «Έγκριση  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την 
Προµήθεια Τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ " ΕΣΤΙΑ ''  και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή των τεχνικών 
υπάλληλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε τριήµερο σεµινάριο µε θέµα «Ν. 
4412/16(ΦΕΚ147Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Ανάλυση των κυριότερων 
σηµείων του σχετικά µε την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων’». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «α)Έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για 

την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»  και β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  αντί του ποσού των 59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 
24%». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 και υποβολή 
προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (3.800,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
 

 
 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..374/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «α)Έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για 

την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»  και β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  αντί του ποσού των 59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 
24%». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
 
2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
 

3. Την υπ’ άριθµ 67/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας 
της προµήθειας . 

 
4. Την υπ’ άριθµ 240/18-7-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 
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15.6262.0008 µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆.Κ. Σταµάτας» του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  και β) η 16/2016 
Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου ».  

 
5. Την υπ’ άριθµ 321/4-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 

την οποία : α) εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 (12-9-2016), της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού111/ΑΟΕ  για την « Συντήρηση και επισκευή 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου» β) 
αποδέχεται την υπ’ αριθ. 28884/12-10-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας των εταιρειών: i) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ και ii) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε και γ) Απορρίπτει τις ενστάσεις των εταιρειών ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε και ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και αποδέχεται την 
ένσταση της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ. 

 
6.  Το Πρακτικό Νο2 (21-11-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

111/2016 ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε 
το οποίο : «…Σε συνέχεια του Πρακτικού 1 του διαγωνισµού «Συντήρηση και 
επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Στάµατος ∆ήµου 
∆ιονύσου», ο οποίος διενεργήθηκε  στις 10-8-2016 και των υποβαλλόµενων 
προσφορών των εταιρειών :1)  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON. ΕΠΕ & 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  και 2) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε (που κρίθηκαν αποδεκτές  µε την υπ΄ αριθµ. 321/2016 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών . Οι δυο  συµµετέχοντες 
ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-mail.Κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών παρευρέθησαν εκπρόσωποι και των δυο εταιρειών . Ο εκπρόσωπος 
της  εταιρείας ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε δήλωσε προφορικά 
ότι την εταιρεία του  δεν την ενδιαφέρει πλέον η συµµέτοχη της στον εν λόγω 
διαγωνισµό και απεχώρησε επικαλούµενος το άρθρο 6 της διακήρυξης  Επειδή 
όµως η προφορική «αποχώρηση» από διαγωνιστική διαδικασία δεν προβλέπεται 
από τη νοµοθεσία η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών και των δυο συµµετεχουσών εταιρειών και 
κατέγραψε τα αποτελέσµατα στον πίνακα που ακολουθεί : 

 
          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN 
ΕΠΕ 

ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μ.Μ Ποσότητ
α 

Τιµή ∆απάνη Τιµή ∆απάνη Τιµή ∆απάνη 

1. Επίστρωση νέου 
ποδοσφαιρικούσυν

θετικού 
χλοοτάπητα 

1 Μ2 1.125,00 17,00 19.125,00 15,00 16.875,00 14,00 15.750,00 
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2. Κατασκευή 
αθλητικού δαπέδου 
γηπέδου µπάσκετ 
συνολικού πάχους 

8mm 

2 Μ2 608 28,00 17.024,00 25,00 15.200,00 16,00 9.728,00 

3. Κατασκευή 
αθλητικού δαπέδου 
γηπέδου βόλεϊ-τένις 

3 Μ2 936 15,00 14.040,00 15,00 14.040,00 5,00 4.680,00 

4. Αποκατάσταση 
ασφαλτικής 

υπόβασης γηπέδων 

4 Κατ’ 
αποκοπή 

1 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 

5. Γραµµογράφηση 
γηπέδου τένις (στην 
επιφάνεια του 
χώρου του 
δεύτερου γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5). 

5 Κατ’ 
αποκοπή 

1 800,00 800,00 800,00 800,00 500,00 500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ € 

        52.389,00   48.315,00   31.358,00 

  ΦΠΑ 24% €         12573,36   11595,6   7525,92 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  € 

        64.962,36   59.910,60   38.883,92 

 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων όπως προκύπτει από τον 
παραπάνω πίνακα η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει την 
χαµηλότερη προσφορά 38.883,92 € οπότε κρίνεται   και προσωρινός ανάδοχος .  
Κατά τη διάρκεια  όµως της  συνεδρίασης της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού   η εταιρεία 
ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε απέστειλε µε FAX (11:44 πµ)  το υπ’ 
άριθµ πρωτ 32534/21-11-16 έγγραφο σύµφωνα µε το οποιο ενηµερώνει την Ε.∆. 
«…..οτι έχει παύσει το ενδιαφέρον µου για τν υλοποίηση της σύµβασης και δεν 
επιθυµώ τη σύναψη της …»Στη συνέχεια η  επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη  

1) το έγγραφο του προµηθευτή 32534/21-11-16 ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ -
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε∆Ε 

2) την προσφορά του προµηθευτή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN ΕΠΕ  
3) τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

ΟΤΑ» 
4) τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  
εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN ΕΠΕ µε προσφερόµενη τιµή 
59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%. 
  
7. Την υπ΄αριθµ 32534/21-11-2016 υποβληθείσα επιστολή  της εταιρείας «ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε» µε Θέµα : «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για:  

 
1.  Την έγκριση του πρακτικού Νο2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  
 
2. Την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
TERRAIN MON ΕΠΕ µε ΑΦΜ 999323631 ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε ΑΦΜ 105352138 ∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ »  αντί του 
ποσού των 59.910,60 € (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρω 
και εξήντα λεπτών ) συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
� Την υπ’ αριθ. 67 /2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ’ αριθ. 240 και 321/18-7-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 3 ΥΠΕΡ συµπεριλαµβανοµένης της ψήφου του Προέδρου της 

Επιτροπής  και 3 ΚΑΤΑ 
(άρθρ. 75 παρ.1 του Ν.3852/2010) 

      
Μειοψηφούντων των ∆.Σ κ.κ. Στάικου, Κωστάκη και Καλαφατέλη για 

τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

  
1.  Εγκρίνει το πρακτικό Νο2,  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση 
και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
 
2. Κατακυρώνει το ∆ιαγωνισµό για την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου» στην 
εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ µε ΑΦΜ 999323631 ∆ΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε ΑΦΜ 105352138 ∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»  
αντί του ποσού των 59.910,60 € (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα 
ευρω και εξήντα λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%. 
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 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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