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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-8-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..349/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..29ης/28-8-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .28η Αυγούστου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. 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. 
27248/24-8-2018.. 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 ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση της προµήθειας 
διαφόρων υλικών και εξοπλισµού      πυρόσβεσης για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής 
υπηρεσιών  «Μεταφοράς Βιοαποδοµίσηµων υλικών», συνολικού 
ποσού 67.666,80€, συµπ/νου ΦΠΑ».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2018-
2019» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27214)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27221)». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Τα υπ’ αριθ. 3 και 4 της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν προκειµένου να 
παραβρίσκεται στη συζήτησή τους και ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..349/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής 
υπηρεσιών  «Μεταφοράς Βιοαποδοµίσηµων υλικών», συνολικού 
ποσού 67.666,80€, συµπ/νου ΦΠΑ».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Με την αριθ.287/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών. 
 
Με την αριθ. 242/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης και β) η αριθ. 10/2018 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του 
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού.  
 
Με την αριθµ. 242/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21016/2392/15-06-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 18PROC003270637 2018-06-15) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός για τις  29/06/2018.  

Με την αριθ. 310/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η προσωπική 
εταιρία µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», µε ΑΦΜ. 
059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 9 Τ.Κ. 
11146 Αθήνα, ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς βιοαποδοµίσηµων 
Υλικών», αντί του καθαρού ποσού των 41.409,00€, πλέον 9.938,16€ ΦΠΑ 
(24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 51.347,16€, γιατί η προσφορά του 
ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε 
το άρθρο 6 της διακήρυξης.  
 
Η αριθ. 210/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες µε  µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 2/8/2018 και 
ώρα 15:18:58 µµ.  
Με το αριθ. πρωτ. 26158/3-08-2018 πρόσκληση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κάλεσε το προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθ. πρωτ. 
26527/8-8-2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Την Πέµπτη 16/08/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 
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σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 252/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των διακιολογητικών κατακύρωσης, για την 
ανάδειξη οριστικού αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο3/16-08-2018που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

«η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η 
προµήθεια στην επιχείρηση του κ. Παυλάκη Κωνσταντίνου γιατί κατέθεσε όλα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης».   
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21016/2392/15-06-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 18PROC003270637 2018-06-15)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το Πρακτικό Νο3/1608/2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο3/16-08-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
2. η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ», µε ΑΦΜ. 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί 
της οδού Τσακάλωφ 9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, ως οριστικό ανάδοχο του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς 
βιοαποδοµίσηµων Υλικών», αντί του καθαρού ποσού των 41.409,00€, 
πλέον 9.938,16€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 
51.347,16€, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης».   

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21016/2392/15-06-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC003270637 2018-06-15)  
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο3/1608/2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/16-08-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
παροχής υπηρεσιών  «Μεταφοράς Βιοαποδοµίσηµων υλικών». 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ», µε ΑΦΜ. 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί 
της οδού Τσακάλωφ 9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, ως οριστικό ανάδοχο του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς 
βιοαποδοµίσηµων Υλικών», αντί του καθαρού ποσού των €41.409,00, 
πλέον €9.938,16 ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 
€51.347,16, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης».   

 
 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. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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