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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..405/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28η/21-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η ∆εκεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..8:30.. 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. ..35280/16-12-2016.. 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∆: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ- 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αρ. 7854/2016 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Aθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η από 
02/12/2016 αίτηση του Μυρογιάννη Θεοδώρου και διατάσσεται ο ∆ήµος να πληρώσει 
το ποσό των 24.180,00€ νοµιµοτόκως  για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «Ενοποίηση 
του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξης δικτύου 
µονοπατιών,παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής 
δραστηριοτητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την ανάδειξη του 
τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» δυνάµει της από 
16539/15/06/2016 σύµβασης  και 678,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας 
για την µίσθωση χώρου στέγασης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων για την οµάδα Γ (Ξυλεία) και 
λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  και  κατακύρωσης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ " ΕΣΤΙΑ "». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ).». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή συνολικού 
ποσού 231.389,69 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης των έργων: α) «Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», β) «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης» και γ) «Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου 
κλπ».». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (2.469,60) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους         
2016 (ΤΑΠ)». 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.000) τριών χιλιάδων ευρώ από την 
Τράπεζα Πειραιώς, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες - Κοπή 
Ψηλών ∆ένδρων – Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων µπαζών)» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120.000,00 € για το 
έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€  για την 
‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 
δηµοσίων έργων’». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της ∆.Ε. 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Προµήθεια 
«αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του συνοπτικού 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. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..405/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων για την οµάδα Γ (Ξυλεία) και 
λήψη σχετικής απόφασης». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
  Με την υπ΄ αριθ.315/4-11-2016  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισµού για την οµάδα Γ Ξυλεία.  
  Με την υπ΄ αριθ  2409/34121/6-12-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  
ο διαγωνισµός για τις 16-12-2016 . 
 
 Στις 16-12-2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο 1 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
  
 Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκε εµπρόθεσµα η προσφορά  της 
εταιρείας ∆. Πατέλης Μ.ΕΠΕ µε αρ. πρωτ. 34898/14-12-2016 

 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής της εταιρείας ∆. Πατέλης Μ.ΕΠΕ µε αρ. πρωτ. 34898/14-12-2016 ήταν 
πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.   
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της 
τεχνικής προσφοράς  για την προµήθεια των ειδών της οµάδας Γ(Ξυλεία) του 
µοναδικού συµµετέχοντος που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο και 
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά του είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 
.  

 
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου:  
 

1. ∆. Πατέλης Μ.ΕΠΕ, για την προµήθεια των ειδών της οµάδας Γ (Ξυλεία) 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) την προσφορά του προµηθευτή, όπως αυτή ελέγχθηκε για την οµάδα Γ στον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 
2) τα άρθρα, 9, 12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ  
3) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

  ΟΜΑ∆Α Γ: ΞΥΛΕΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

∆.ΠΑΤΕΛΗΣ  
Μ.ΕΠΕ 

1 ΤΑΒΛΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25x100 M3 360,00 350,00 
2 ΜΑ∆ΕΡΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25cm x 3-

4m 
M3 360,00 330,00 

3 ΚΑ∆ΡΟΝΙ 3,5x5/5x5/5x7/5x10 M3 350,00 330,00 
4 MDF ΓΥΜΝΟ 3,05x1,22x16mm M2 9,00 7,00 
5 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x21 

mm 
M2 22,00 19,00 

6 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x18 
mm 

M2 18,00 16,00 

7 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x15 
mm 

M2 14,00 13,00 

8 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x12 
mm 

M2 12,00 11,00 

9 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x10 
mm 

M2 9,00 9,00 

10 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x6 mm M2 8,00 7,00 
11 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x4 mm M2 5,00 3,50 
12 ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ 

Φ10x3m 
ΤΕΜΑΧΙΟ 18,00 5,00 

13 ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Φ8x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 10,00 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ    1.612,90 1.110,50   
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   2.000,00 1.377,02 

 
 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών 
ως εξής: 

 
ΟΜΑ∆Α Γ(Ξυλεία) - ∆. Πατέλης Μ.ΕΠΕ 
 
η οποία κατέθεσε την χαµηλότερη προσφορά στην οµάδα Γ. 
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.  
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 
  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για:  

1.-Η έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού , 
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   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και 
Χρωµάτων για την οµάδα Γ    Ξυλεία στην εταιρεία ∆. Πατέλης Μ.ΕΠΕ αντί του ποσού   
1.377,02 € 

 
3.-Tην αποδέσµευση:  ποσού 622,98  από τον Κ.Α 30.6661 µε την ονοµασία «Υλικά 
συντήρησης και επισκευής Κτιρίων » 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τα άρθρα, 9, 12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ  
� τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09. 
� την υπ΄ αριθ.315/4-11-2016  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού για την Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων για την 
οµάδα Γ (Ξυλεία). 

 
2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και 

Χρωµάτων για την οµάδα Γ Ξυλεία στην εταιρεία ∆. Πατέλης Μ. ΕΠΕ αντί του 
ποσού €1.377,02. 

 
3. Αποδεσµεύει ποσό €622,98 από τον Κ.Α 30.6661 µε την ονοµασία «Υλικά 

συντήρησης και επισκευής Κτιρίων». 
 
 
 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 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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