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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-9-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..293/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20η/27-9-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 27η Σεπτεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..26173/23-9-2016.. 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 ΕΗ∆: «Έγκριση : α)  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την « 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και χρωµάτων »  β) της υπ΄ αριθ 26235/26-9-2016 
γνωµοδότησης  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την υπ΄αριθ 26106/23-9-2016  
εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ Ο.Ε  κατά του πρακτικού Νο 
1 και λήψη σχετικής απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών Νο. 1 & Νο. 2 του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο 
της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης 
37.820,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την Προµήθεια 
ειδών καθαριότητας  και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και των 
ΝΠ∆∆ αυτού 2016-2017 και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2016-
2017 και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
παιχνιδιού σκακιού (σετ πιόνια) για κοινόχρηστους χώρους και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Παροχής Υπηρεσιών  
Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές 
Εκδηλώσεις» συνολικού προϋπολογισµού (60.178,49€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για τις «Εργασίες µετάπτωσης δεδοµένων και θέση 
σε λειτουργία των Μητρώων Παγίων, Αποθήκης και Συµβάσεων Αγαθών και 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου»» 
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ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Ο.Ε. ως προς τη διάρκεια 
µίσθωσης του ακινήτου που θα στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και της 
σχετικής σύµβασης» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Καραπατά Ευαγγελίας περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµιά στην οικία της από γερανό του ∆ήµου.». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την 
ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (έκδοση κάρτας ηλεκτρονικού 
ταχογράφου και πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ)) και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµών». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της ετήσιας 
Συνδροµής σε λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ  µετά από την υπ’ αριθ. 379/2015 ΑΟΕ για παράσταση του δικηγόρου 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (εξωτ. Συνεργάτη) στο ΣΤΕ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδέσµευση πίστωσης ποσού (382.877,00) ΕΥΡΩ από τον  ΚΑ εξόδων 
00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν 4260/61 
και ν.δ. 5441/66)» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή 
του µοναδικού υπαλλήλου πλέον του γραφείου διπλογραφικού του τµήµατος 
Λογιστηρίου σε σεµινάριο µε θέµα “Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
µε τίτλο: «Αµοιβές για εκτιµήσεις από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) του 
προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016»».  

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..293/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών Νο. 1 & Νο. 2 του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο 
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της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης 
37.820,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 
3. Την υπ’ άριθµ 132/13-7-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

σκοπιµότητας της προµήθειας.  
4. Την υπ’ άριθµ 147/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διόρθωσης της 

αριθµ. 132/13-7-2016 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον Κ.Α του 
προϋπολογισµού 2016 και τον τίτλο  

5. Την υπ’ άριθµ 274/ 29/8/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν : α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 37.820,00€ σε βάρος του Κ.Α  
15.7135.0010 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου 
στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆Κ. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου»  
Προϋπολογισµού 2016  β) η 13/2016 Μελέτη της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και 
οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ Αγίου 
Στεφάνου,  ∆ήµου ∆ιονύσου». 

6. Το Πρακτικό Νο1 (07-09-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 63/2016 
ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : 
«....Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της υπ’αριθµ. πρωτ. 
23389/29-8-2016 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι προσφορές : 1. 
ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ, µε αρ. πρωτ. 23854/05-09-2016 Εντός του χρόνου διενέργειας 
του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι 
ακόλουθες εταιρείες: 2 . ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ 3. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Από τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :1)Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής της 
ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.  2)Από το 
πιστοποιητικό επιµελητηρίου που προσκόµισε ο συµµετέχων ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ι.ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ  δεν προκύπτει συνάφεια µε το αντικείµενο της διακήρυξης .3)Η 
εταιρεία ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ δεν προσκόµισε το πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
που να αναφέρεται στο αντικείµενο των εργασιών της.  Συνεπώς οι συµµετέχοντες: 
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ & 2. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αποκλείστηκαν από 
τον διαγωνισµό. Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην 
αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ, που 
κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο και διαπιστώθηκε ότι τα 
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δικαιολογητικά του είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης .  Η Επιτροπή του 
διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο 
στάδιο, την Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος)....» 

7. Το Πρακτικό Νο2 (16-09-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 63/2016 
ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : 
«….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Σεπτεµβρίου 2016, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση της  οικονοµικής  προσφοράς, που υποβλήθηκε 
στον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου 
∆ιονύσου», και που κρίθηκε αποδεκτή µε το υπ΄ αριθµ. 1/07-09-2016 πρακτικό 
αξιολόγησης. Η παραπάνω εταιρεία είναι : Η ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ  Στη συνέχεια 
η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου και κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή των 25.918,90€ χωρίς 
ΦΠΑ ήτοι 32.139,44€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου.Η επιτροπή 
λαµβάνοντας υπόψη 1) την προσφορά του προµηθευτή καθώς και2) τα άρθρα, 9, 
12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ 3) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ 
Ν3463/09 προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση της 
προµήθειας της διακήρυξης στην εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε...» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για:  

 
1.- Την έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο 2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2 - Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε 
(ΑΦΜ:998616282.∆.Ο.Υ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ  ) αντί του ποσού των  τριάντα δύο χιλιάδων 
εκατόν τριάντα εννέα ευρω και σαράντα τεσσάρων ευρω  (32.139,44€) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 

 
                            

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 
� Την υπ’ αριθ. 132/13-7-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
� Την υπ’ αριθ. 147/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διόρθωσης 

της αριθµ. 132/13-7-2016 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον 
Κ.Α του προϋπολογισµού 2016 και τον τίτλο  
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� Την υπ’ αριθ. 274/ 29/8/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο1 & Νο 2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού 
δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό στην εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε (ΑΦΜ:998616282 

∆.Ο.Υ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ) αντί του ποσού των  τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα 
εννέα ευρω και σαράντα τεσσάρων ευρω  (32.139,44€) συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%. 

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΔΑ: 7Η0ΚΩ93-Α7Ξ
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