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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-4-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..114/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/22-4-2016.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Απριλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..10585/21-4-2016.. 
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: «Έγκριση  του  Πρακτικού Νο.2  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για 
την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου προϋπολογισµού ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
τριάντα δυο ευρω και δεκατριών λεπτών (86.632,13 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  
13%»».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια «∆ιαµόρφωση χώρων 
γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» για την  οµάδα Γ  Η/Μ 
Εγκαταστάσεις σε επόµενο».  
 
 
 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. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Ο ∆ήµαρχος δικαιολόγησε το κατεπείγον της συνεδρίασης λέγοντας ότι κρίνεται 
κατεπείγουσα: α) λόγω της λήξης της υπάρχουσας σύµβασης για την προµήθεια 
γάλακτος και β) για την άµεση έναρξη των εργασιών διαµόρφωσης χώρων γραφείων 
σε αίθουσα του ∆ηµαρχείου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  
� Την εισήγηση. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης των θεµάτων που αναφέρονταν στην πρόσκληση.  
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..114/2016.. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια «∆ιαµόρφωση χώρων 
γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» για την  οµάδα Γ  Η/Μ 
Εγκαταστάσεις σε επόµενο».  
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 Με την υπ΄αριθ 65/19-4-2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου: α) κηρύχθηκε 
έκπτωτος ο Πούλιος  Ιωάννης µε ΑΦΜ 118211122 ∆.Ο.Υ Χαλανδρίου και β) 
αποκλείσθηκε προσωρινά από τις προµήθειες του ΟΤΑ,για έξι (6) µήνες. 
 Με την από  4/4/2016 γνωµοδότησή της, η επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
πρότεινε την κατακύρωση στον επόµενο µειοδότη, η οποία είναι η εταιρεία ΕΥΕ∆ΡΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, αντί του ποσού  11.530,02 € συµπ/νου ΦΠΑ 23%.  
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
άρθρων 24,34 και 35 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  
  1.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την  «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε 
αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» για την  οµάδα (Γ) Η/Μ Εγκαταστάσεις 
στην εταιρεία ΕΥΕ∆ΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, αντί του συνολικού ποσού 11.530,02€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% .    
 

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 αριθ. 65/2016 Α.∆.Σ. 
� Την από 4/4/16 γνωµοδότηση της Ε.∆. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε 
αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» για την  οµάδα (Γ) Η/Μ Εγκαταστάσεις 

ΑΔΑ: ΩΟ7ΓΩ93-5ΓΒ



Σελίδα 3 από 3 
 

στην εταιρεία ΕΥΕ∆ΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, αντί του συνολικού ποσού €11.530,02 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.    

 
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. 
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