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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-12-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..374/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..27ης/20-12-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η ∆εκεµβρίου 2017.., 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. 
.42004/15-12-2017.. 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∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για παροχή υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για 
την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια άλατος». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1)Έγκριση πρακτικού  Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την ««ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018», και 2) Κατακύρωση  
του διαγωνισµού στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΦΜ 094060402 ∆ΟΥ  ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017»(Λογιστική τακτοποίηση).  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (6.480,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια 
Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για την 
«Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς 
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του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση 
Φωτισµού λόγω Κλοπής»». Απεσύρθη από την ηµερήσια διάταξη. 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού» του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης 
και έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
ο.ε. 2017 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού 
Εργασίας».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
µελέτης για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και 
υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό 
γυµναστήριο της ∆Ε ∆ιονύσου, µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την προµήθεια Βιβλίων για τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 660.000,00 € 
για έτος 2017 για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ» Β. Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ 
∆ΡΟΣΙΑΣ»».  
ΘΕΜΑ 16ο: «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».  
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Ακύρωση της ληφθείσας απόφασης του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης».  
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Ο ∆Σ κ. Κωστάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..374/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για 
την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος».  

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  285/17.10.2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην επιχείρηση  
«Περιβαλλοντική Συµµαχία Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» ως 
προσωρινός ανάδοχος και µέχρι το ποσό των  30.814,00€  συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ  

2. Την από 03.11.2017 (αριθ. πρωτ. 35960) πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να 
προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 
κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 36551/8.11.2017 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 40766/6.12.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 196/18.07.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
το οποίο : 

 
 «…Με  το υπ΄ αριθ. Νο 1 /04-10-2017  Πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια  Υπηρεσίας συντήρησης  κλαδοφάγου  
µηχανήµατος» (Αριθ. ∆ιακήρυξης 238552/2554/15-09-2017) ,η παρούσα 
Επιτροπή  πρότεινε  την ανάδειξη  της επιχείρησης  «Περιβαλλοντική 
Συµµαχία Environmental  Alliance Ι.Κ.Ε.» µε Α.Φ.Μ. :800787239  ΦΑΕ : ΙΖ΄ 
Αθηνών  ,ως προσωρινού αναδόχου . 
 
Με την  υπ΄ αριθ. 285/17-10-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
εγκρίθηκε  το ανωτέρω Πρακτικό. Σε  συνέχεια  της απόφασης αυτής , η 
επιχείρηση  «Περιβαλλοντική Συµµαχία Environmental  Alliance Ι.Κ.Ε.»  
κλήθηκε µε την  υπ΄ αριθ. Πρωτ. 35960/03-11-2017  Πρόσκληση  της 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει σε 
σφραγισµένο  φάκελο εντός 10 ηµερών  από την κοινοποίηση της 
Πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης  
δικαιολογητικά κατακύρωσης.   
Η ανωτέρω Πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 
03/11/2017 µε e-mail . 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών   την  8/11/2017  ( Αρ. Πρωτ. 36551 ) ,συνεπώς  
εµπροθέσµως.  
 
Η   Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να  προβεί στην αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο  πληρότητας των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν µε αυτόν . 
 
Η  Επιτροπή  προχώρησε σε  αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή  
των δικαιολογητικών εκδόσεως τελευταίου 3µήνου (προ της υποβολής της 
προσφοράς  και προ της πρόσκλησης  για υποβολή  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ) που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά  που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο  είναι τα ακόλουθα : 
1. Αντίγραφο  Ποινικού Μητρώου 
2. Φορολογική  ενηµερότητα 
3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής  ενηµερότητας  ΙΚΑ 
4. Βεβαίωση Ασφαλιστικής  ενηµερότητας   ΕΦΚΑ για τον διαχειριστή 
5. Πιστοποιητικό Περί µη πτωχεύσεως  
6. Γενικό πιστοποιητικό Μεταβολών ότι δεν έχει  υπαχθεί σε  διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής   
    εκκαθάρισης ή τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο. 
7. Πιστοποιητικό Εγγραφής  του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  
    ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 
8. Βεβαίωση Ταµειακής Ενηµερότητας  ΕΒΕΑ  
9. Καταστατικό Σύστασης  Εταιρίας θεωρηµένο  από  ΓΕΜΗ 
10. Τελευταία  Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας  θεωρηµένη από  
ΓΕΜΗ 
11. Εκπροσώπηση  Εταιρίας  από TaxisNet 
12. Πιστοποιητικό  Εκπροσώπησης  στην Υπηρεσία  ΓΕΜΗ 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη  και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το 
άρθρο 16  της ∆ιακήρυξης. 
 
Βάσει των ανωτέρω ,η Επιτροπή  προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  να 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός  στην  επιχείρηση  «Περιβαλλοντική Συµµαχία 
Environmental  Alliance Ι.Κ.Ε.» µε Α.Φ.Μ. :800787239  ΦΑΕ : ΙΖ΄ Αθηνών   
γιατί  κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για  διαπίστωση των άνω ,συντάχθηκε  το παρόν Πρακτικό ,το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται . 
 
Στο  σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ,συνέταξε το παρόν 
Πρακτικό και το υπόγραψε σε τρία (3) αντίγραφα …» 

5. Το άρθρο 117 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπου η υποβολή µόνο µίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για: 
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1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο2 µε αριθ. πρωτ. 40766/6.12.2017  
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «Περιβαλλοντική Συµµαχία 
Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.»  µε ΑΦΜ. 800787239 ΦΑΕ:ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ 
µε έδρα επί της οδού Ισαυρίδη 10  στην Αθήνα, ως οριστική ανάδοχο  
για την υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος µέχρι το 
ποσό των 30.814,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ.  285/17.10.2017 Απόφαση Οικονοµικής.  
� Την από 03.11.2017 (αριθ. πρωτ. 35960) πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 36551/8.11.2017 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 40766/6.12.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και Καρασαρλή για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2 µε αριθ. πρωτ. 40766/6.12.2017  της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση «Περιβαλλοντική Συµµαχία Environmental 

Alliance Ι.Κ.Ε.»  µε ΑΦΜ. 800787239 ΦΑΕ:ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ µε έδρα επί 
της οδού Ισαυρίδη 10 στην Αθήνα, ως οριστική ανάδοχο για την 
υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος µέχρι το ποσό των 
€30.814,00 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές . 
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3. Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
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. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κοντάκης Κυριάκος. 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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