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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..33η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-12-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..451/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/12/2014.. της ..33ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η ∆εκεµβρίου 2014.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..40633/24-12-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 
29-12-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 
εφηµερίδων του ακυρωθέντος διαγωνισµού για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Απευθείας ανάθεση προµήθεια ειδών αρτοποιείου και κρεοπωλείου για τις 
ανάγκες του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας  «Μαγνητοφώνησης Αποµαγνητοφώνησης Βιβλιοδεσίας Επίσηµων 
Πρακτικών   ∆ηµοτικού Συµβουλίου- Οικονοµικής Επιτροπής –Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής –του ∆ήµου ∆ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού 33.807,14€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας  «Τακτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των Οικονοµικών 
Καταστάσεων  –του ∆ήµου για τη χρήση 2013» συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου  ο.ε. 2014 για την δηµοσίευση Ισολογισµού 2012». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος  
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος      
5. Κρητικός Αθανάσιος  
6. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη     
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
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 Αριθµός Απόφασης:  ..451/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 

εφηµερίδων του ακυρωθέντος διαγωνισµού για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
 Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες των 

∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών  τους 

προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις  

διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, 

µε την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως 

αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων 

του Π.∆. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5) 

 

 Σύµφωνα τη παρ. 1 του άρθρου 5, του ΕΚΠΟΤΑ: «Οι δήµοι και οι κοινότητες 

γνωστοποιούν τις προθέσεις, αποφάσεις και τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους, που 

σχετίζονται µε τις συµβάσεις προµηθειών, ως εξής:  

α. στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισµού, ο φορέας που διενεργεί το 

διαγωνισµό, µεριµνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: 

1) Για τη δηµοσίευση, εφ΄ άπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε 

δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε τοπική εφηµερίδα, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εάν 

υπάρχει....» 

 

 Με το Ν.3584/07 (ΦΕΚ 68/20.3.2007 Α΄), για διαγωνισµούς που δέχονται 

προσφορές µετά την 1/2/2007 επιπρόσθετα των ανωτέρω δηµοσιεύσεων θα γίνονται 

και οι δηµοσιεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 3584/07.  Η υποχρέωση για 

τις ανωτέρω δηµοσιεύσεις είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση δηµοσιεύσεων, η 

οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που συµπίπτουν οι 

δηµοσιεύσεις που θέτει η εκάστοτε νοµοθεσία ανάλογα µε το είδος που αφορά ο 

διαγωνισµός (δηλ. Προµήθεια, έργο κλπ), τότε η δηµοσίευση διενεργείται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του . ν.3584/07. Ειδικότερα απαιτείται η δηµοσίευση σε: 

1. δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες και σε  

2. µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα  
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 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα αρκεί η δηµοσίευση σε δύο 

τουλάχιστον εβδοµαδιαίες.  

 

 Από τη δηµοσίευση του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/7.9.2009 Α΄) οι δαπάνες 

δηµοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 

προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών. 

 

 Με την αριθµ. πρωτ. 33636/2321/21.10.2014 διακήρυξη ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για τη υπηρεσία «Προµήθεια 

ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων». 

 

Με την 38319.11.2014 απόφαση του ∆.Σ. αποφασίστηκε η ακύρωση του ανωτέρου 

διαγωνισµού. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «∆απάνες» και 

209 «Προµήθειες, υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, και 

το Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» προτείνεται να 

εγκριθούν:  

 

� η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  συνολικού ποσού 542,92€ συµπ/νου 

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση 

προκηρύξεων».  για τη πληρωµή των εφηµερίδων, οι οποίες αναλυτικά είναι: 

 

1. το ποσό των €110,70 για τις «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α..Ε» µε ΑΦΜ 

094527332  (εφηµερίδα Γενική ∆ηµοπρασιών) 

 

2. το ποσό των €199,26 για το «Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» µε ΑΦΜ 

998248390 (εφηµερίδα:Ο ∆ηµότης της Ανατολικής Αττικής). 

 

3. Το ποσό των €123,00 για το «Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» µε ΑΦΜ 081593205 

(εφηµερίδα: Αττικό Βήµα) 
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4. το ποσό των €109,96 για τη «ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥ∆ΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ» µε ΑΦΜ 

082757804 (εφηµερίδα: ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών».  
                  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, υπηρεσίες, 

Μελέτες» του Ν. 3463/06,  
� το Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €542,92 συµπ/νου 

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση προκηρύξεων».  για 

τη πληρωµή των εφηµερίδων, οι οποίες αναλυτικά είναι: 

 

1. το ποσό των €110,70 για τις «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α..Ε» µε ΑΦΜ 

094527332  (εφηµερίδα Γενική ∆ηµοπρασιών) 

2. το ποσό των €199,26 για το «Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» µε ΑΦΜ 998248390 

(εφηµερίδα:Ο ∆ηµότης της Ανατολικής Αττικής). 

3. Το ποσό των €123,00 για το «Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» µε ΑΦΜ 081593205 

(εφηµερίδα: Αττικό Βήµα) 

4. το ποσό των €109,96 για τη «ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥ∆ΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ» µε ΑΦΜ 

082757804 (εφηµερίδα: ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών».  

 
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. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
2. Κρητικός Αθανάσιος 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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