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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..1η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-2-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..11/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..1ης/8-2-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η Φεβρουαρίου 2016.., ηµέρα .. ∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..2683/3-2-2016.. 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 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. Κρυονερίου  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. Άνοιξης  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ  Πιπέρη Χαράλαµπου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ  Αναστάσιου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 6ο:  «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και 
την απαλλαγή του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ». 
ΘΕΜΑ 7ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ )». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (21.300,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 9ο:  «Ανατροπή των απλήρωτων δεσµευµένων πιστώσεων του οικονοµικού 
έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προκειµένου να πληρωθούν 
υποχρεωτικές δαπάνες του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 158 & 160 
του Νόµου 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)».  

� ΘΕΜΑ 11ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την 
ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 600.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο ΙΙ του ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
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ΘΕΜΑ 14ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα 13ο και 14ο θέµατα αναβλήθηκαν για επόµενη συνεδρίαση. 
 Στη συζήτηση του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης δεν συµµετείχαν ο 
∆ήµαρχος και οι ∆Σ κ.κ. Μαγγίνα και Κωστάκης γιατί ήταν µέλη της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  .. 11/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 11ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την 
ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 600.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων ΄Εργων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’». 

3. Την υπ’ αριθµ. 20/2014 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου ∆ιονύσου.   

4. Την υπ’ αριθµ. 238/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική 
πίστωση ύψους 600.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2015 µε Κ.Α. 30.7332.0003, ορίστηκε η 
επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  
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5. Το από 08-10-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το 
οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό δεκαεννέα (19) διαγωνιζόµενοι εκ των 
οποίων έγιναν δεκτοί οι δέκα επτά (17) και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης 
η εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε συνολική οικονοµική προσφορά ποσού 
244.619,83€ χωρίς ΦΠΑ 23%. και µέση έκπτωση Εµ: 49,79%  

6. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εµπρόθεσµα καµία ένσταση κατά του Πρακτικού 
του ∆ιαγωνισµού από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 

 
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου εισηγείται µε το παρόν 

στην Οικ.Επιτροπή 
 

1) Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού  600.000,00€ µε το Φ.Π.Α. και την 
κατακύρωση αυτού στην εταιρεία  ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. [∆/νση: Νυµφαίου 4, 
Υλίσια Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 099703425– ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών , τηλ.: 
210-7757212-Fax: 210-7759162]  που προσέφερε για την εκτέλεση του 
έργου την µεγαλύτερη µέση έκπτωση 49,79%  επί των τιµών του τιµολογίου 
της µελέτης και οικονοµικό αντικείµενο 244.619,83€ χωρίς ΦΠΑ 23%. 

2) Να εξουσιοδοτηθεί η ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ιονύσου να ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 2γ του άρθρου 4 της 
διακήρυξης.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 

∆ηµοσίων ΄Εργων». 
� Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’». 
� Την υπ’ αριθµ. 20/2014 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία 

του ∆ήµου ∆ιονύσου.   
� Την υπ’ αριθµ. 238/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική 
πίστωση ύψους 600.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2015 µε Κ.Α. 30.7332.0003, ορίστηκε η 
επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  
� Το από 08-10-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισµού €600.000,00 µε το Φ.Π.Α. και την κατακύρωση αυτού στην 
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εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. [∆/νση: Νυµφαίου 4, Υλίσια Τ.Κ. 11528 Αθήνα, 
Α.Φ.Μ. 099703425– ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών , τηλ.: 210-7757212-Fax: 210-
7759162] που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου την µεγαλύτερη µέση 
έκπτωση 49,79%  επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης και οικονοµικό 
αντικείµενο €244.619,83 χωρίς ΦΠΑ 23%. 

2) Εξουσιοδοτεί τη ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
να ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 2γ του άρθρου 4 της διακήρυξης.  

 
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. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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