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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 13ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..386/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..27η/13-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..13η ∆εκεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..34417/9-12-2016.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2017 – 
31.12.2017» 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία στην εταιρεία 
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ  µε ποσό προσφοράς  49.125,05€» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  ο.ε.  
2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης κ΄ Παραλαβής για την δηµόσια   
σύµβαση ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης της «Παροχής υπηρεσιών για 

την διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
ν.4389/2016» στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &  Συνεργάτες 
Α.Ε.Μ». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α ) του Πρακτικού Νο.1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 
∆.Κ. Αγίου Στέφανου» προϋπολογισµού 149.984,20 € συµπ. ΦΠΑ και  β) της 
υπ’αριθµ 28673/13-10-2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, επί των   
υπ΄αριθµ 28176, 28180, 28179/10-10-2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των 
εταιρειών «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» , 
«Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» και «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε»   κατά του Πρακτικού Νο. 1». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οικονοµικών προσφορών για την «Προµήθεια 
Υδραυλικών Υλικών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ) για τη ζηµιά στην οικία της από 
γερανό του ∆». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ∆ΑΜΚΑΛΗ, σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθ. 226/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 
216/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2016, ποσού 306,00 € για πληρωµή προστίµου τροχαίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση, εγκατάστασης και χρήσης «τερµατικών συσκευών ασφαλών 
πληρωµών» (P.O.S.) & σύναψης σύµβασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Τροχήλατων και Υπόγειων 
Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής Κάδων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια και 
Τοποθέτηση Σιδερένιων Καγκέλων στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Φωτιστικών και άλλων µερών Παλλόµενων Σηµατοδοτών στη ∆.Ε. Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια Σάκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης άσκησης ενδίκου µέσου». 
 

 
 

 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. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Κοντάκης Κυριάκος  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κοντάκης απείχε από την συζήτηση του 1ου Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
θέµατος ως µέλος της επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..386/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης της «Παροχής υπηρεσιών για 

την διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
ν.4389/2016» στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &  Συνεργάτες 
Α.Ε.Μ». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
 

1. Την µε αρ. 168/20.9.2016 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου σχετικά µε 
την αναγκαιότητα  ανάθεσης της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας  σε 
εξωτερικό συνεργάτη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 
3316/2005  

2. Την γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου για την αλλαγή του νοµικού 
πλαισίου κ΄ την ισχύ του ν. 4412/2016 

3. Την µε αρ.288/12.9.2016 απόφαση της Ο.Ε περί της 4ης  αναµόρφωσης του 
           προϋπολογισµού ο.ε 2016  για την πρόβλεψη νέου ΚΑ 30.7413.0041   
           ποσού 18.000 Ευρώ συµπ. Φ.Π.Α  

4. Το µε αρ. πρωτ. 29926/25.102016 έγγραφο της ΕΚΧΑ για την προθεσµία  
           πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρµογή. 

5. Συµβατικό τεύχος 
     6.  Εγκύκλιος 18/19.10.2016 του Υπουργού Υποδοµών ,Μεταφορών κ΄∆ικτύων  
     7.  ΦΕΚ 2750/Βτ/1-9-2016 παρ.2α.γ του άρθρου 3 της απόφ. 143792/1974 
          του Αναπληρωτή Υπ. Περιβάλλοντος κ΄Ενέργειας 
     8.  Την µε αρ. 313/4.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την  
          έγκριση και διάθεση πίστωσης –έγκριση τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας 
     9.  Την µε αρ. 369/29.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την   
          έγκριση του από 22.11.2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης κ΄ την   
          κατακύρωση στον προσωρινό µειοδότη Nerco N.Χλύκας & Συνεργάτες  
          Α.Ε.Μ  ο οποίος προσέφερε την τιµή 15.934 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α  
     10. Το µε αρ. πρωτ.33832/5.12.2016 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ ΄΄Πρόσκληση  
           για υποβολή δικαιολογητικών ΄΄ 
     11. Το µε αρ. πρωτ. 34309/8.12.2016 σύµφωνα µε το οποίο έγινε η υποβολή  
           των νοµιµοποιητικών εγγράφων για την υπογραφή της σύµβασης 
     12. Το από 8 .12.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον  
           έλεγχο των δικαιολογητικών. 
     13. Τις διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 
                   
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 
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συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήµονες, […]» 
 
 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή  
 

 Να αποφασίσει : 
1. Για την κατακύρωση της  «Παροχής υπηρεσιών για την διαδικασία  κατάρτισης 
των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις  του ν.4389/2016» στον 
προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &   Συνεργάτες  Α.Ε.Μ 
Η  δαπάνη της αµοιβής η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 15.934 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α   
θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7413.0041 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2016. 

2. Την επικύρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την υπογραφή Σύµβασης  

3. Εξουσιοδοτείται η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µετά την λήψη της παρούσας να 
µεριµνήσει   για την ενηµέρωση των συµµετεχόντων κ΄ για την ειδοποίηση  του 
Αναδόχου  για την υπογραφή της σύµβασης  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την µε αρ. 168/20.9.2016 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου σχετικά µε 

την αναγκαιότητα  ανάθεσης της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας  σε 
εξωτερικό συνεργάτη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 
3316/2005  
� Την γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου για την αλλαγή του νοµικού 

πλαισίου κ΄ την ισχύ του ν. 4412/2016 
� Την µε αρ.288/12.9.2016 απόφαση της Ο.Ε περί της 4ης  αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού ο.ε 2016  για την πρόβλεψη νέου ΚΑ 30.7413.0041 ποσού 
18.000 Ευρώ συµπ. Φ.Π.Α  
� Το µε αρ. πρωτ. 29926/25.102016 έγγραφο της ΕΚΧΑ για την προθεσµία 

πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρµογή. 
� Συµβατικό τεύχος 
� Εγκύκλιος 18/19.10.2016 του Υπουργού Υποδοµών ,Μεταφορών κ΄∆ικτύων 

ΦΕΚ 2750/Βτ/1-9-2016 παρ.2α.γ του άρθρου 3 της απόφ. 143792/1974 του 
Αναπληρωτή Υπ. Περιβάλλοντος κ΄Ενέργειας 
� Την µε αρ. 313/4.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

έγκριση και διάθεση πίστωσης –έγκριση τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας 
� Την µε αρ. 369/29.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

έγκριση του από 22.11.2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης κ΄ την 
κατακύρωση στον προσωρινό µειοδότη Nerco N.Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ  
ο οποίος προσέφερε την τιµή 15.934 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α  
� Το µε αρ. πρωτ.33832/5.12.2016 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ ΄΄Πρόσκληση για 

υποβολή δικαιολογητικών ΄΄ 
� Το µε αρ. πρωτ. 34309/8.12.2016 σύµφωνα µε το οποίο έγινε η υποβολή των 

νοµιµοποιητικών εγγράφων για την υπογραφή της σύµβασης 
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� Το από 8 .12.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών. 
� Τις διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1. Κατακυρώνει τη δηµόσια σύµβαση της «Παροχής υπηρεσιών για την 
διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
ν.4389/2016» στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας & Συνεργάτες  
Α.Ε.Μ. 

Η  δαπάνη της αµοιβής η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 15.934 ευρώ συµπ. 
Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7413.0041 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2016. 

2. Επικυρώνει  τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπογραφή Σύµβασης. 

3. Εξουσιοδοτεί τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να µεριµνήσει για την ενηµέρωση 
των συµµετεχόντων και για την ειδοποίηση του Αναδόχου για την υπογραφή της 
σύµβασης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 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. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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