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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2017..
της 9ης-5-2017
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..108/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..8η/9-5-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .9η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. ..13101/5-5-2017.. 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:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του
∆ήµου ο.ε. 2017 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2014».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου
οικονοµικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µετακίνηση και διαµονή
των ∆ηµοτικών Συµβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε (Α.∆.Σ.
227/2016)».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»»,
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 98.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού Νο2 για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες
φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού
450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» .
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης και ορισµός της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών «Ηχητική
και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την
«Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο
∆ιονύσου», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 162.489,60€ συµπ/νου ΦΠΑ».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για για την παροχή υπηρεσιών καθαριότηταςπεριβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή
υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) και ειδικότερα για την οµάδα:
Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» προϋπολογισµού δαπάνης 23.113,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Πληρωµή Τελών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου για το Έτος 2017».
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Νικ. Γεωργακόπουλου, ως νόµιµου εκπροσώπου της A &
G PAPER Α.Ε.Β.Ε. περί καταβολής αποζηµίωσης για δαπάνη επίστρωσης
ανοίγµατος στην ιδιοκτησία της από συνεργείο του τµήµατος ύδρευσης του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του τρόπου
διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών
µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και
µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας RICOH”».
 ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση
της υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ.
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και
Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος“ ».
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017».
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017».
ΘΕΜΑ 23ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΙΡΕΤΟΥ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
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1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
Τσούκας Παναγιώτης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Κωστάκης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρονόπουλος Πέτρος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
3. Κοντάκης Κυριάκος
4. Κριεµάδης Στέφανος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος δεν συµµετείχε στη συζήτηση των θεµάτων µε
α/α 5 και 9 ως µέλος της επιτροπής του διαγωνισµού.
Αριθµός Απόφασης: ..108/2017..
 ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση
της υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ.
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:

Σχετ:
1. Η µε αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
2. Η µε αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1ης Τροποποίησης Πράξης
του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Η µε αρ. Πρωτ. 134586/22-1-2015 ∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για
τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την
οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 5 του Γενικού Γραµµατέα
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Τα Τεύχη δηµοπράτησης του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» που συνέταξε και θεώρησε η
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου.
5. Η υπ’αριθµ. 215/2014 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου του Τεχνικού
Προγράµµατος έτους 2015
6. Η υπ’αριθµ. 241/2014 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου έγκρισης του
Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015
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Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων
µελετών: «Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη
Τεχνική Εταιρεία Μελετών»
8. Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένσταση της σύµπραξης γραφείων
µελετών: «Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος
Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης»
9. Η από 14-1-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των
ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ
10. Η υπ’αριθµ. 12/16 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων
11. Το Συµπληρωµατικό/διορθωτικό Πρακτικό ΙΙ
12. Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
7.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Με το υπ’ αριθµ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «∆ίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου,
Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 –
Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος
Ανάπτυξη».
Η πράξη περιλαµβάνει έξι (6) υποέργα εκ των οποίων το υποέργο 5 αφορά
στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου, ο οποίος θα
συνδράµει µε την ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευσή του στην άρτια και απρόσκοπτη
κατασκευή των υποέργων 2 και 4 της Πράξης, ήτοι την κατασκευή του εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου
∆ιονύσου, ήτοι της Σταµάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου και Κρυονερίου.
Με το υπ’ αριθµ. (2) σχετικό έγινε η 1η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής
του προϋπολογισµού του Υποέργου 2 µετά την ενσωµάτωση των Νέων Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών σε συµµόρφωση µε την υπ’αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17-72012 απόφαση (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) µε θέµα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή στα
∆ηµόσια Έργα» και µε την υπ’αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων,
καθώς και στην εφαρµογή των νέων Ενιαίων Τιµολογίων (Υπ’αριθµ. ∆11γ/0/9/7
Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών» - ΦΕΚ 363Β/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών
και Λιµενικών.
Με το υπ’ αριθµ. (3) σχετικό διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των
τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το
Υποέργο 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
568.055,76€ µε το ΦΠΑ.
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Με την υπ΄ αριθµ. 48/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάθεση της
υπηρεσίας.
Με την υπ΄ αριθµ. 48/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και συγκροτήθηκε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) για την αξιολόγηση των προσφορών.
Την 20/5/2015 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη
αναδόχου της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού εξέδωσε το Πρακτικό Νο Ι, µε το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα του
φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων.
Στη συνέχεια η Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίασή της προχώρησε στην
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις στην
αξιολόγησή τους και την 25/11/2015 εξέδωσε το Πρακτικό Νο ΙΙ µε τον τελικό βαθµό
που προέκυψε από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το Πρακτικό Νο ΙΙ
γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζοµένους µε σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της
Επιτροπής σε εφαρµογή του άρθρου 4.3 της Προκήρυξης.
Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν:
Η υπ’ αριθµ. 34417/7-12-2015 ένσταση από την σύµπραξη γραφείων µελετών:
«Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία
Μελετών» και
Η υπ'αριθµ. 34447/7-122015 ένσταση από την σύµπραξη γραφείων µελετών:
«Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος
Γιαννέλης»
Επί των ενστάσεων,
η Ε.∆. συνήλθε και αφού εξέτασε το εµπρόθεσµο
γνωµοδότησε µε το (9) σχετικό.
Με το (10) σχετικό εξετάστηκε η ανωτέρω ένσταση και αναπέµφθηκε το Πρακτικό
ΙΙ στην Ε.∆. για διόρθωση.
Το Συµπληρωµατικό/διορθωτικό Πρακτικό ΙΙ αναρτήθηκε στις 24-2-2016, επί του
οποίο δεν ασκήθηκε καµία ένσταση.
Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές των συµπράξεων που
προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και συντάχθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ.
Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά τα ανωτέρω προτείνουµε:
1. Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
της Υπηρεσίας
στη σύµπραξη γραφείων µελετών “Ροϊκός Σύµβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών”, δεδοµένου
ότι συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία στο σύνολο των
βαθµολογούµενων κριτηρίων, αντί ποσού 184.733,58€ (µέση έκπτωση
60,00%) πλέον Φ.Π.Α. (24%) σύνολο δαπάνης 229.069,64€.
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2. Να εξουσιοδοτηθεί η ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να
ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός είκοσι (20) ηµερών τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της Προκήρυξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Τη µε αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
 Τη µε αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1ης Τροποποίησης Πράξης του
Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
 Τη µε αρ. Πρωτ. 134586/22-1-2015 ∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για τα
σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα
προκηρυχθεί το Υποέργο 5 του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
 Τα Τεύχη δηµοπράτησης του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» που συνέταξε και θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου ∆ιονύσου.
 Την υπ’ αριθ. 215/2014 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου του Τεχνικού Προγράµµατος
έτους 2015
 Την υπ’ αριθ. 241/2014 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού
οικ. Έτους 2015
 Την υπ’ αριθ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών:
«Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία
Μελετών»
 Την υπ’ αριθ. 34417/7-12-2015 ένσταση της σύµπραξης γραφείων µελετών:
«Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος
Γιαννέλης»
 Την από 14-1-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των
ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ
 Την υπ’ αριθ. 12/16 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων
 Το Συµπληρωµατικό/διορθωτικό Πρακτικό ΙΙ
 Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της
Υπηρεσίας
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στη σύµπραξη γραφείων µελετών “Ροϊκός Σύµβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών”,
δεδοµένου ότι συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία στο
σύνολο των βαθµολογούµενων κριτηρίων, αντί ποσού €184.733,58 (µέση
έκπτωση 60,00%) πλέον Φ.Π.Α. (24%) σύνολο δαπάνης €229.069,64.
2. Εξουσιοδοτεί τη ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να
ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός είκοσι (20) ηµερών τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της Προκήρυξης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος
4. Στάικος Θεόδωρος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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