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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..36η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..450/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..36ης/21-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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. 
39818/16-11-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2019». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
ΑΒΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 68η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Προσφορά στις συνταγογραφούµενες 
αιµατολογικές εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση της 
συµµετοχής 15% του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους εργαζοµένους του ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, από τα “∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ”». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    3. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..450/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

 Με την υπ’ αριθ. 555/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου και µε την  υπ’ αριθ. 
380/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της 
δηµοπρασίας. Με την υπ’ αριθ. Πρωτ.32527/3914/2018 διακήρυξη ορίσθηκε η 
29η  Οκτωβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. να διεξαχθεί η 
δηµοπρασία. 
 
 Στις 29/10/2018 και ώρα 10.00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου επί της οδού Λεωφ. Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου 1 στον Άγιο 
Στέφανο, συνήλθε η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών σύµφωνα  µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 270/81 για το έτος 2018, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την 
εκποίηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου και συγκεκριµένα 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου. 
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας της δηµοπρασίας συνολικά έλαβαν 
µέρος στη δηµοπρασία   πέντε (5) συµµετέχοντες : α) ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ, β) ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ, γ) ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ, δ) ΣΙ∆ΗΡΟΣΚΡΑΠ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, ε) ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
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  Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς είχε καθοριστεί µε τη 
διακήρυξη  της δηµοπρασίας στο ποσό των 80€/ΙΧ, 150€/ΦΙΧ & 20€/∆ίκυκλο. 
 Η υψηλότερη τιµή προσφοράς που εκφωνήθηκε για τα ΙΧ επιβατικά 
που αποτελούσε και το κριτήριο για την τελική επιλογή ανήλθε στο ποσό των 
90€/ΙΧ επιβατικό, από τον κο Λαβδαρά Στέφανο εξουσιοδοτηµένο από την 
εταιρεία Λαβδαράς Χρήστος και Υιοί ΟΕ και στο ποσό των  150€/ΦΙΧ έως 3,5 
τόνους & 20€/δίκυκλο σύµφωνα µε την αρχική προσφορά που κατατέθηκε 
από την ίδια εταιρεία.  

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� την υπ’ αριθ. 555/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� την  υπ’ αριθ. 380/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
� την υπ’ αριθ. Πρωτ.32527/3914/2018 διακήρυξη 
� Το πρακτικό της Ε∆. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το πρακτικό της Ε∆ για την εκποίηση εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

2. Ανακηρύσσει ανάδοχο του διαγωνισµού για την εκποίηση 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία Λαβδαράς 
Χρήστος και Υιοί ΟΕ, 19ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, µε τιµή προσφοράς για τα ΙΧ επιβατικά που αποτελούσε 
και το κριτήριο για την τελική επιλογή στο ποσό των 90€/ΙΧ επιβατικό και 
στο ποσό των 150€/ΦΙΧ έως 3,5 τόνους & 20€/δίκυκλο σύµφωνα µε την 
προσφορά που κατατέθηκε από την ίδια εταιρεία. 

 
 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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Εσόδων & Περιουσίας. 
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