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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2018..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 11ης-6-2018
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..245/2018..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..17ης/11-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .11η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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.
20107/7-6-2018.. 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∆: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2018»
CPV: 92622000-7, Α∆ΑΜ: 18REQ002803143 2) Κατακύρωση
του
διαγωνισµού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE».
 ΘΕΜΑ
1 ο:
«Έγκριση
πρακτικού
οριστικής
κατακύρωσης
αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για
την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινών
αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72 ευρώ µε
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης – Έγκριση
δαπανών και διάθεση πιστώσεων».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας
Κλαδέµατος-Κοπής Υψηλών-Επικίνδυνων ∆ένδρων Έτους 2018»».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
και Εγκατάσταση Ρελέ ∆ιαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του
∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού
ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια,
Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας στα
Φορτηγά Απορριµµατοφόρα Οχήµατα του ∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή
αποζηµιώσεων για αντικατάσταση οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης
Ιουνίου 2016».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 –
31/12/2017».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας
KONICA MINOLTA”».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..245/2018..
 ΘΕΜΑ
1 ο:
«Έγκριση
πρακτικού
οριστικής
κατακύρωσης
αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για
την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.
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Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 68/12.3.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στον Χρήστου
Στέφανο, ως προσωρινός ανάδοχος και µέχρι το ποσό των 9.920,00€
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13099/02.04.2018 πρόσκληση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να
προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά
κατακύρωσης έως 16.04.2018.
3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 13099/02.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17956/17.05.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
το οποίο :
«…Με το υπ’αριθµ. 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
«Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» η παρούσα επιτροπή
πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού τον:
ΧΡΗΣΤΟΥ Στέφανο µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ως
προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας”.
Με την υπ΄αριθ. 68/12.3.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και ανακηρύχθηκε ο κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Στέφανος
ως προσωρινός ανάδοχος. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο ανωτέρω
προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε µε το υπ΄αριθ.πρωτ. 13099/02-4-2018
έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει σε
σφραγισµένο φάκελο, έως την 16-4-2018, τα προβλεπόµενα από τη
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε, εµπρόθεσµα στην υπηρεσία,
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του
ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που της
υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι τελικά τα δικαιολογητικά που απεστάλησαν
από τον κ. Στέφανο ΧΡΗΣΤΟΥ είναι τα εξής :
1) Ασφαλιστική ενηµερότητα (αρ.πρωτ. 5547/10-4-2018).
2) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο (αρ.πρωτ.
64692008/04-4-2018)
3) Υπεύθυνη δήλωση του κ.Στέφανου ΧΡΗΣΤΟΥ ότι έχει αιτηθεί αντίγραφο
του Ποινικού του Μητρώου από 04-4-2018 και ότι το ποινικό του µητρώο είναι
µηδενικό.
4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αρ.πρωτ. 137715/12-4-2018).
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι:
α) Εξέλειπε το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία (δικαιολογητικό κατακύρωσης ιγ΄του
άρθρου 16 παρ.Β της διακήρυξης).
β)Απαιτείται η προσκόµιση επικαιροποιηµένου Πιστοποιητικού οικείου
επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης όπου θα φαίνεται η εγγραφή σε
αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισµού.
Ο προσωρινός ανάδοχος ενηµερώθηκε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία την 045-2018 για την προσκόµιση των προαναφερόµενων (α) και (β)
δικαιολογητικών. Την ίδια ηµέρα (04-5-2018) έστειλε ηλεκτρονικά
επικαιροποιηµένη Βεβαίωση ότι είναι µέλος του Τ.Ε.Ε. (µε ηµεροµηνία
έκδοσης 04/5/2018). Όσον αφορά το (α) προαναφερόµενο δικαιολογητικό το
οποίο προσκοµίστηκε την 15/5/2018 ηλεκτρονικά πρέπει να παρατηρήσουµε
ωστόσο ότι από 04/5/2018 λάβαµε αντίγραφο της από 04-5-2018 βεβαίωσης
υποβολής αιτήµατός του στο Πρωτοδικείο Αθήνας (αρ.πρωτ. Κ.Ε.Π.
1041/Φ.1756217/7400/04-5-2018).
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωµοδοτεί προς τη Οικονοµική Επιτροπή
υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον κο ΧΡΗΣΤΟΥ Στέφανο µε
ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα...»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 17956/17.05.2018 Πρακτικού Νο2
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2.- Την ανακήρυξη του ΧΡΗΣΤΟΥ Στεφάνου µε ΑΦΜ 111588870
∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ως οριστικό
ανάδοχο για την ανάθεση των
“Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας” οµάδα Β της διακήρυξης και µέχρι το
ποσό των 8.000€ προ ΦΠΑ (9.920,00€ συµπ/νου του αναλογούντος
ΦΠΑ) καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους
της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του
προσφορά ήταν η χαµηλότερη
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016
δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού
αντικειµένου.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

4

ΑΔΑ: ΩΞ34Ω93-ΚΒΞ

 Την υπ’ αριθ. 68/12.3.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στον Χρήστου
Στέφανο, ως προσωρινός ανάδοχος και µέχρι το ποσό των 9.920,00€
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13099/02.04.2018 πρόσκληση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να
προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά
κατακύρωσης έως 16.04.2018.
 Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 13099/02.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17956/17.05.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 17956/17.05.2018 Πρακτικό Νο2 της
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2. Ανακηρύσσει τον ΧΡΗΣΤΟΥ Στεφάνου µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ.
ΑΧΑΡΝΩΝ ως οριστικό ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών
Τεχνικού Ασφαλείας” οµάδα Β της διακήρυξης και µέχρι το ποσό των
8.000€ προ ΦΠΑ (9.920,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ) καθώς
η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά
ήταν η χαµηλότερη
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016
δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού
αντικειµένου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Τσούκας Παναγιώτης.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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