
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..22η/2012..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-10-2012 
Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..356/2012.. 
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..16ης/10/2012.. της ..22ης/2012.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..16η Οκτωβρίου 2012.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:30.. η Οικονομική Επιτροπή 
συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεχιζόμενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 
01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 31021/12-10-12.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, 
Αντιδημάρχου  Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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 πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών 
Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2012»».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Διόρθωση της υπ΄αριθ. 266/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
αμοιβή του δικηγόρου Ιωάννη Στ. Ζηκίδη». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή Δικαστικού Επιμελητή, 
Παναγιώτη Πούλο». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού Νο3 ανοικτού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) 
παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δρόσια»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του  ανοικτού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) 
παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δρόσια»» 
ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση Δωρεάς Ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Μικτού Φορτίου 15 – 16 
Τόνων το οποίο θα εξυπηρετεί τη Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών από την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 222,70 € για πληρωμή 
φορολογικού προστίμου». 
v ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1,και  Νο2,   πρόχειρου διαγωνισμού  για την 

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ, 
ο.ε. 2010». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση πίλλαρ σε 
κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς» 
ΘΕΜΑ 11ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012, για 
δημοσίευση στην εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» ,  ποσού 369,00 €».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012, για 
δημοσίευση στην εφημερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ», ποσού 198,03 €». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012, για 
δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ»  συνολικού ποσού 799,50 €». 

ΑΔΑ: Β43ΓΩ93-3Ε3



 
 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012, για 
«προμήθεια  ψυγείων»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωμή του 
2ου τελικού λογαριασμού(2η πιστοποίηση-εξόφληση) της μελέτης: «Mελέτη 2/θ ολοήμερου 
νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου»» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου»» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της από 9/10/2012 μελέτης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου» 
και των σχετικών όρων διακήρυξης και β) τη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για αποζημίωση της Γ.Γ.Π.Σ. για 
την χορήγηση στοιχείων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Διονύσου» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.400,00 € για την εισφορά 
υπέρ συνδέσμου Πάρνηθας» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.625,82 για την πληρωμή 
φόρων τόκων τραπεζικών καταθέσεων» 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή υποχρεώσεων από 
φόρους και τέλη των υπό εκκαθάριση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου ΄Ανοιξης  και 
Κοινότητας Κρυονερίου » 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.                 1. Χιώτης Ηρακλής  
2. Σακελλαρίου Διονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη     
4. Λίτσας Αθανασιος     
5. Ποτίδης Χρήστος     
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 
7. Ζαμάνης Διονύσιος 
8. Μπούσμπουρας Αθανάσιος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
Ο ΔΣ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε μετά τη ψήφιση του 3ου Θέματος. 
 
Αριθμός Απόφασης:  ..356/2012.. 
 
v ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1,και  Νο2,   πρόχειρου διαγωνισμού  για την 

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης»». 
                                                

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: 
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    Με την υπ’αριθ.259/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  Γραφικής Ύλης και οι τεχνικές προδιαγραφές της από 
Ιούνιο 2012  μελέτης της Οικονομικής υπηρεσίας καθώς και οι σχετικοί όροι διακήρυξης. 
    Στις 21/9/2012   συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.Δ.) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης», που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 11/2012 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει τον διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προμήθειας. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 2 
συμμετέχοντες: α) ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ και β) ΔΗΜ. ΚΛΕΙΔΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε και η επιτροπή συνέταξε το 
από 21/9/2012 πρακτικό Νο1 , στο οποίο έκανε δεκτό μόνο την εταιρεία ΔΗΜ. ΚΛΕΙΔΑ &ΣΙΑ 
Ε.Ε  
 
  Στις 28/9/2012 η επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών αποσφράγισε την   
οικονομική προσφορά   της εταιρείας ΔΗΜ. ΚΛΕΙΔΑ &ΣΙΑ Ε.Ε  και συνέταξε το πρακτικό Νο2, 
σύμφωνα με το οποίο η  προσφορά της ήταν ύψους 22.185,01 € πλέον ΦΠΑ 23% 5.102,55, 
ήτοι σύνολο 27.287,56€. 
   
Τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας . 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 
του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
  1.-Η έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης  
 
    2.-Να ληφθεί σχετική απόφαση  για την κατακύρωση ή όχι του διαγωνισμού . 
  
Το λόγο πήρε ο ΔΣ κ.  Πασιπουλαρίδης και είπε:  «Ο λόγος που δεν έγινε δεκτή η δεύτερη 
εταιρεία από την επιτροπή διαγωνισμού, προφανώς, είναι ασήμαντος και δεν μπορεί αυτός να 
επισύρει την ποινή του αποκλεισμού της εταιρίας ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ. Με τον αποκλεισμό αυτό 
εμποδίστηκε η λειτουργία του ανταγωνισμού που σίγουρα θα ωφελούσε το Δήμο, σε κάθε 
περίπτωση η επιτροπή θα έπρεπε, εφόσον παρέμεινε ένας ενδιαφερόμενος που συμμετείχε 
στον εν λόγω διαγωνισμό να τον κρίνει ασύμφορο για τα συμφέροντα του Δήμου και να τον 
επαναλάβει. 
Κατόπιν των ανωτέρω δεν εγκρίνω τα εν λόγω πρακτικά με Νο 1 και  2.» 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
v Την εισήγηση του Προέδρου. 
v Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87Α΄). 

v Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
v Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 
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Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαμάνη για τους λόγους που ανέφεραν 

στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
  

1. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής του Διαγωνισμού και 
 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης», στην εταιρεία 
ΔΗΜ. ΚΛΕΙΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε  έναντι του ποσού 27.287,56€. 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
1. Ποτίδης Χρήστος 
2. Σακελλαρίου Διονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη- Έλλη 
4. Λίτσας Αθανάσιος 
5. Χιώτης Ηρακλής 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 
7. Ζαμάνης Διονύσιος.  
8.Μπούσμπουρας Αθανάσιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
– Ανάπτυξης- Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Δημάρχου. 
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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