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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-8-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..340/2018.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..27ης/7-8-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Αυγούστου 2018.., 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. 
26206/3-8-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ∆ήµου και έγκριση απόδοσης 
λογαριασµών».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της  
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (7.992,00)€ και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  ΜΙΡΑΝΤΑΣ (5.500,00) € και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και λήψη 
σχετικής απόφασης». 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στις υπ’ αρ. 
69/2018 και 159/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα 
“Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού  39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ”». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα της κας. Κορρέ Αικατερίνης περί καταβολής αποζηµίωσης 
για  ζηµιές κινητών πραγµάτων της ιδιοκτησίας της λόγω εισροής υδάτων από 
φερόµενη βλάβη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «'Eγκριση 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: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιουνίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 
284.000,00 € (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4.  Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..340/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στις υπ’ αρ. 
69/2018 και 159/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα 
“Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού  39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ”». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 

 
Με την 122/2017 Α∆Σ, έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για την ανάγκη  
«Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού».  
 
Με την αριθµ. 383/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε:  

�  η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης,για το ποσό των 
57.482,20 €, τους παρακάτω Κ.Α.:  

 10.6061.0001 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού) 

1.300 

. 15.6061 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού) 

2.500 
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 20.6061.0002 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού) 

43.182,2 

 25.6061.005 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού) 

7.000 

 45.6061.004 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού) 

500 

70.6061 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού) 

3.000 

� H υπ΄ αριθµ. 46/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και  

� H συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17ΠΡΟΨ002485254/22-12-2017) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός για τις 23/01/2018. 
 
Με την αριθµ 69/12-03-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου» η 
Εταιρεία “BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ” µε ΑΦΜ 09771423, 
∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα 
είδη που περιέχουν, µε ποσό προσφοράς 39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%. 
 
Με την αριθµ 159/14-05-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
αναδείχθηκε ως  οριστικός ανάδοχος για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου» την 
Εταιρεία “BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ” µε ΑΦΜ 09771423, 
∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα 
είδη που περιέχουν, µε ποσό προσφοράς 39.466,19€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέστειλε το υπ’ αρ. 23362/10-07-2018 Πρακτικό 
Νο 3 που αποτελεί ορθή επανάληψη του υπ’ αρ. 16162/03-05-2018 
Πρακτικού 
ως προς το ποσό κατακύρωσης, σύµφωνα µε το οποίο προτείνει προς την 
Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου» για τις 
Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6 της διακήρυξης, στην εταιρεία, «BRINX A.E. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ 09771423 και µε προσφερόµενη 
συνολική τιµή 39.466,19€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 9.474,37).  
Συνολική τιµή 48.940,56€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαµε υπ' όψιν: 
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1. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση 
∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 17ΠΡΟΨ002485254/22-12-2017), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016  
3. Την υπ’ αρ. 159/2018 (Α∆Α:Ψ56ΥΩ93Ψ1Π) Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής µε θέµα “Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση 
αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού  
39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ” 

4. Το αριθµ. 23362/10-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
6. Τα στοιχεία του φακέλου 

 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

1. Η έγκριση του υπ’ αριθµ. 23362/10-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. Η διόρθωση των υπ’ αρ. 69/2018 και 159/2018 Αποφάσεις 
Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το ποσόν της κατακύρωσης στο ορθό 
48.940,56€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% αντί του 
λανθασµένου39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ” και η ανάδειξη 
της εταιρίας µε την επωνυµία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ–
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ 09771423 ∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για 
τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα είδη που περιέχουν.  Η 
ως άνω διόρθωση ∆ΕΝ επιφέρει καµία αλλαγή στην πορεία του 
διαγωνισµού και στην ανάδειξη Αναδόχου 

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17ΠΡΟΨ002485254/22-12-2017), 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016  
� Την υπ’ αρ. 159/2018 (Α∆Α:Ψ56ΥΩ93Ψ1Π) Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής µε θέµα “Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, 
ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού  39.466,91€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ” 

� Το αριθµ. 23362/10-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
� Τα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 23362/10-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». 

2. ∆ιορθώνει τις υπ’ αρ. 69/2018 και 159/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το ποσόν της κατακύρωσης στο ορθό €48.940,56  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% αντί του λανθασµένου €39.466,91 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ” και η ανάδειξη της εταιρίας µε την 
επωνυµία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ 
09771423 ∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 
για τα αντίστοιχα είδη που περιέχουν.  Η ως άνω διόρθωση ∆ΕΝ 
επιφέρει καµία αλλαγή στην πορεία του διαγωνισµού και στην ανάδειξη 
Αναδόχου. 

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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