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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: ..454/2014.. 

 
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:  ..454/2014.. 
 
� 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%». 

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

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 

11/Α) όπως τροποποιήθηκε αργότερα  
3. Την 131/16-04-2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

σκοπιµότητα της εν λόγω  ανάθεσης υπηρεσίας «Ορισµός Ορκωτού –Ελεγκτή για τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου ο.ε. 2013»    

4. Την υπ’ αριθµ. 385/28-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία : α) 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθµ 01/2014 Μελέτης Ανάθεσης Παροχής 
Υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των Οικονοµικών 
Καταστάσεων  –του ∆ήµου για τη χρήση 2013»της ∆/νσης Οικονοµικών  β) ψηφίσθηκε η 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00€ µε χρέωση του Κ.Α. 10.6142.0021 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, γ) καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης (ΑΑΥ 
652/2014) 

5. Το Πρακτικό Νο1 (11-12-2014) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «κατά την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ 38767/2894/05-12-2014 διακήρυξη προσήλθαν 
και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι επιχειρήσεις: 1.«KRESTON »  Αλεξάνδρας 
192Β-ΑΘΗΝΑ, 2. «∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΕΛ.» Πατησίων 81&Χέϋδεν-ΑΘΗΝΑ, 
3.«ABACUS» Ελεκτική ΑΕ  Πιερία 1Α –ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 4.«TMS AE » Λουκιανού 6- 
ΑΘΗΝΑ, 5.Συνεργαζόµενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών-Φ.Νέγρη 3 – 
ΑΘΗΝΑ. Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 11:30 η Πρόεδρος 
κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, 
η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά Η αποσφράγιση των φακέλων 
των συµµετεχόντων και παραλαβή-µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά τη 
σειρά επίδοσής τους. Από τις ανωτέρω οικονοµικές προσφορές επί των τιµών του 
προϋπολογισµού της µελέτης  προέκυψαν τα εξής: 
 

1.  «KRESTON »  Αλεξάνδρας 192Β-ΑΘΗΝΑ προσέφερε 7.200,00 
πλέον ΦΠΑ 23%  1.656,00 = 8.856,00 Ευρώ 

2.  «∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ.» Πατησίων 81&Χέϋδεν-ΑΘΗΝΑ 
προσέφερε 5.800,00 πλέον ΦΠΑ 23% 1.334,00=7.134,00 Ευρώ 

3.  «ABACUS» Ελεγκτική ΑΕ  Πιερίας 1Α –ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ προσέφερε        
9.800,00    πλέον ΦΠΑ 23% 2.254,00=12.054,00 Ευρώ 

4 «TMS AE » Λουκιανού 6- ΑΘΗΝΑ προσέφερε 9.800,00 πλέον ΦΠΑ 
23% 2,254,00=12.054,00 Ευρώ 

5 Συνεργαζόµενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών-Φ.Νέγρη 
3 - ΑΘΗΝΑ προσέφερε 7.500,00 πλέον ΦΠΑ 23% 1.725,00=9.225,00 
Ευρώ 
 

 
 
Καθώς και ότι το Πρακτικό Νο1 (11-12-2014) κοινοποιήθηκε στους  συµµετέχοντες και δεν 
υπεβλήθη ένσταση. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ. 
(ΑΦΜ:094397000 ∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  για το σύνολο των υπηρεσιών , 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, αντί του ποσού των 7.134,00 Ευρώ.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11/Α) όπως τροποποιήθηκε αργότερα  
� Την 131/16-04-2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου    
� Την υπ’ αριθµ. 385/28-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Το Πρακτικό Νο1 (11-12-2014) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Κρητικού Αθανάσιου για τους λόγους που ανέφερε 

στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο1, της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Τακτικού ελέγχου από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή των Οικονοµικών Καταστάσεων  –του ∆ήµου για τη χρήση 
2013». 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Τακτικού ελέγχου 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των Οικονοµικών Καταστάσεων  –του ∆ήµου για 
τη χρήση 2013» στην εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ (ΑΦΜ:094397000 
∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)  για το σύνολο των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%, αντί του ποσού των 7.134,00 Ευρώ.  
 
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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