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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2017..
της 20ης-6-2017
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..154/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..11η/20-6-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .20η Ιουνίου 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. ..18211/16-6-2017.. 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 πρακτικού Νο 4 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 2ο: «Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ
Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ΚΑΤΆ Της 95/2017 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης
κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» .
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος,
ανακήρυξη µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την «παροχή υπηρεσιών
Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων και
κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2480,00€ για παροχή
οικονοµικών στοιχείων υπαλλήλων του ∆ήµου µας που έχουν συνταξιοδοτηθεί από
την εταιρεία ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς
Ογκωδών Απορριµµάτων»».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης
Ιουνίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ
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ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού
25.000,00€ (µε ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε
2017, καθώς και έγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής για
την διεξαγωγή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια
τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων
διακήρυξης της “Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Τσούκας Παναγιώτης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Στάικος Θεόδωρος
3. Κριεµάδης Στέφανος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κοντάκης Κυριάκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 1ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆.
Αριθµός Απόφασης: ..154/2017..
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος,
ανακήρυξη µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την «παροχή υπηρεσιών
Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
Με την υπ’αριθ.142/12-6-2017 (Α∆Α :ΩΕ8ΗΩ93-3Ξ9)
απόφαση
της
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1, της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητικής και
φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός στον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ , µε ΑΦΜ 047139990, ∆ΟΥ Κηφισιάς
και έδρα Λ. Μαραθώνος 1- ΑΝΟΙΞΗ ως προσωρινός µειοδότης , αντί του ποσού των
30.000,00€.
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Με την υπ΄ αριθ 18042/15-6-2017 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης,
η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού
προσκάλεσε τον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης µέχρι τις 26-6-2017 .
Στις 16-6-2017 ο ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ κατέθεσε στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου το δικαιολογητικά κατακύρωσης µε αριθ πρωτ.18059/16-6-2017.
Στις 19-6-2017 η επιτροπή του διαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο 2 , µε
αριθ ,πρωτ. διαβιβαστικού 18386/19-06-2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα την 19-06-2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
12:30µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την
«Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν
96/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Κατσουρός Βασίλειος, υπάλληλος του ∆ήµου, ως Πρόεδρος
2. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλος του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος
3. Παναγοπούλου Παναγιώτα, υπάλληλος του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος
Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή
Υπηρεσιών Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου» (αριθµ.
∆ιακήρυξης 14003/1311/12-05-2017), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη
του ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ως προσωρινού αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ. 142/12-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ 18042/15/06/2017 πρόσκληση του
προέδρου να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 6 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 15-06-2017. Ο
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο
δικαιολογητικών την 16-06-2017, συνεπώς εµπροθέσµως. Αριθ.πρωτ.18059/16-0617
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε
αυτόν την 19-06-2017 λόγω της ανάγκης κάλυψης προγραµµατισµένων εκδηλώσεων.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
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Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 6
και το Παράρτηµα Β (σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να
κατακυρωθεί η «Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων
∆ήµου ∆ιονύσου» στον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
• του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
• Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.

προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για :

1. Την έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού .
2. Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών
Ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου στον ΜΑΚΡΗ
ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ , µε ΑΦΜ 047139990, ∆ΟΥ Κηφισιάς και έδρα Λ. Μαραθώνος 1Τ.Κ.145 69 Άνοιξη , µέχρι του συνολικού ποσού των 30.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ
24% .

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
 του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
 Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.
2. Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού για την Παροχή
Υπηρεσιών Ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου
∆ιονύσου στον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, µε ΑΦΜ 047139990, ∆ΟΥ
Κηφισιάς και έδρα Λ. Μαραθώνος 1- Τ.Κ.145 69 Άνοιξη, µέχρι του
συνολικού ποσού των €30.000,00 συµπ/νου ΦΠΑ 24% .
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια»
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα.
2. Στάικος Θεόδωρος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
5. Κοντάκης Κυριάκος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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