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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..386/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28ης/8-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. 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.  ..34259/4-12-2015.. 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∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Άλατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «∆έσµευση χρηµατικού ποσού». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης». 
� ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού» 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων »και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 6Ο: «Αποδέσµευση χρηµατικών ποσών» 
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 8Ο: «Έγκριση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2016 - 31.12.2016» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  59.900,00€» 
ΘΕΜΑ 9Ο: «Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισµού Ρεµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 10Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11Ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 12Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2016». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: «επισκευή 
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00€ για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «Πλακοστρώσεις οδών κοινότητας Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης για την ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)», β) της τεχνικής περιγραφής 
και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων», β) της τεχνικής 
περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Επικύρωση/έγκριση  απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση  δικηγόρου 
(εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Άσκηση ένδικων κλπ µέσων για την αποκατάσταση παράνοµης 
οικονοµικής βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των όποιων 
ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν». 
ΘΕΜΑ 21Ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 και υποβολή 
προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 22Ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 23Ο: «Λήψη απόφασης  για την υπόθεση του  Αλέξανδρου Χρ. 
Σοφιανόπουλου (σχετική η αριθ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας)». 
ΘΕΜΑ 24Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα»». 
ΘΕΜΑ 25Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµβιβαστική επίλυση 
διαφοράς µε ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, η οποία υπέστει ζηµιά 
στο αυτ/το της από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 26Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 5.000,00 ευρώ,  για 
την καταβολή αποζηµίωσης µετά από την  υπ’ αριθ. 14086/2014 Απόφαση  του 
∆ΠρΑθ και ποσού 1.085.07 ευρώ  για την καταβολή τόκων». 
ΘΕΜΑ 27Ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & µε ισχύ από 1-1-2016 
και εφ’ εξής». 
ΘΕΜΑ 28Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  
«Υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών 
αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα αριθ. 19,20,21 και 22 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν των 
υπολοίπων και συζητήθηκαν µετά το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα. 
 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξςη 
θέµατος. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε µετά τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προήδρευσε αντί αυτού ο κ. 
Καλαφατέλης ως αντιπρόεδρος.  

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 386/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού» 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

 Με την υπ' αριθµ.16/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.    
 
 Με τις 167/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) η έγκριση 
της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, και β)  η έγκριση της αριθµ. 14/2015 
µελέτης τησ ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και των σχετικών όρων του διαγωνισµού.  
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 14981/1081/3-6-2015Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 11412) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 30/06/2015 και ώρα 15:00µµ και 
µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 6/7/2015 
 
 Με τη 233/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε: α) η 
κατακύρωση της οµάδας Α:  Ηλεκτρολογικά Υλικά αντί του συνολικού ποσού των 
105.976,39€,  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. (ΑΦΜ 998414961), β)  η κήρυξη των οµάδων Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) & Γ 
(Στύλοι & Φωτιστικά ) ως άγονους, και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
τις συγκεκριµένες οµάδες µε πρόχειρο διαγωνισµό µε νέους όρους. 
 
 Με την αριθµ. πρωτ. 23924/1734/26.08.2015 απόφαση ∆ηµάρχου ο 
διαγωνισµός ορίσθηκε για τις 10/09/2015. 
  
 Με τη 276/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  α) η οµάδα Γ «ΣΤΥΛΟΙ 
& ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ» κατακυρώθηκε στην εταιρία «ΑΡΠΕ∆ΩΝ», β) οµάδα Β 
«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» κηρύχθηκε ως άγονη και  γ) και αποφασίστηκε η 
συνέχιση του διαγωνισµού για τη  συγκεκριµένη οµάδα µε πρόχειρο διαγωνισµό και 
τους ίδιους όρους. 
 
Με την αριθµ. πρωτ. 2994/2134/22-10-2015 απόφαση ∆ηµάρχου ο διαγωνισµός 
ορίσθηκε για τις 10/11/2015. 
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Τη Τρίτη 10/11/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του διαγωνισµού για την προµήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν κατατέθηκαν προσφορές.  
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 10/11/2015 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου σήµερα, την 10 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και Απευθείας Ανάθεσης Προµηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισµού (20), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), 
Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και Λοιπών Υπηρεσιών (70), που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’αριθµ. 84/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, και 
κατόπιν της αρ. πρωτ.: 29948/22-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
 

1. Καψούρου Όλγα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ως Πρόεδρος 
2. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως τακτικό Μέλος 
3. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως τακτικό Μέλος 

 
Αντικείµενο της παρούσας συνεδρίασης, η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού», συνολικού προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.499,96€) συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 
23%  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
167/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης και της από 15/06/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.: 29944/22-
10-2015) δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε την νοµοθεσία και αφού η Επιτροπή έλαβε υπ’ 
όψιν της τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη της διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας στις 10:00 π.µ. 
 
Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν 
και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης, σε ενιαίο κλειστό και σφραγισµένο φάκελο µε τη σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου, µέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις 
τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5.2  και να 
επιδείξουν το δελτίο ταυτότητός τους. 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10.30 π.µ., δεν 
προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
 

� τα άρθρα 9, 15 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ “Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Β’ 185/1993) 
� τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
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� την υπ’αριθµ. 84/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
∆ιονύσου µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και Απευθείας Ανάθεσης Προµηθειών των 
Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20), Υπηρεσιών Ύδρευσης 
(25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και Λοιπών 
Υπηρεσιών (70) 
� την  υπ’αριθµ.  517/29-05-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 

4.499,96€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003 µε τίτλο “Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικών Εργαλείων” 
� την από 15/06/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος ∆ήµου ∆ιονύσου 
� την υπ’ αριθµ. 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

∆ιονύσου περί εγκρίσεως της σκοπιµότητας της προµήθειας «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» και της εκτέλεσης της µε πρόχειρο διαγωνισµό 
� την υπ’ αριθµ. 167/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 4.499,96€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%), η  από 15/06/2015 µελέτη και 
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού” 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 29944/22-10-2015 διακήρυξη (υπ’ αριθµ. 2134/2015 

Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου)  
� Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 

 
                                     
                                           Η Επιτροπή εισηγείται: 
 

Την κήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” της 
από 15/06/2015 Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, ως άγονο, διότι δεν κατατέθηκε 
καµία προσφορά κατά τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισµού, όπως ορίζει το 
άρθρο 1 της διακήρυξης. 
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.» 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
1. Η έγκριση τoυ  Πρακτικού Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
2. Τη κήρυξη της οµάδας Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) ως άγονη, και 
 
3. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την οµάδα Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία 
) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µετά από έγκρισή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
4.  Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 10.6462, 
µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση Προκηρύξεων», οικονοµικού έτους 2015 συνολικού 
ύψους 61,50€ για τη πληρωµή των εξόδων δηµοσίευσης, από τις «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094527332),  του άγονου διαγωνισµού.(ΠΑΥ,..........). 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ,  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τo Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού “Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού”. 
 
2. Κηρύττει την οµάδα Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) ως άγονη, και 
 
3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την οµάδα Β (Ηλεκτρολογικά 
Εργαλεία) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µετά από έγκρισή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
4.  Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση, σε βάρος του Κ.Α. 10.6462, µε την 
ονοµασία «∆ηµοσίευση Προκηρύξεων», οικονοµικού έτους 2015 συνολικού ύψους 
61,50€ για τη πληρωµή των εξόδων δηµοσίευσης, από τις «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094527332),  του άγονου διαγωνισµού. 
 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί 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. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
4. Στάικος Θεόδωρος   
5. Καλαφατέλης Ιωάννης  
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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