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Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..75/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 2019.., 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. 10892/1-32019.. 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:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση
πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών
σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας
∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού
συνεργάτη».
ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική
δίκη».
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ &
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
∆ΙΚΗΣ
ΜΕ
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας»».
ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού
Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2)
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Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου για λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή».
ΑΠΕΣΥΡΘΗ
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 –
31/12/2018».
 ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού της 22ης Ιανουαρίου 2019 για την ανάθεση της µελέτης:
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..75/2019..
 ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού της 22ης Ιανουαρίου 2019 για την ανάθεση της µελέτης:
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Λαµβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'»
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3. Το 23333/8565/16-3-17 (Α∆Α: 7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Επισηµάνσεις όσον
αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις έργων.
∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16
(Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών,
κατακύρωση – σύναψη σύµβασης)
4. Την υπ’ αριθµ. 14/2018 µελέτη που συνέταξε το τµ. Σχεδίου Πόλης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου
5. Την υπ’ αριθµ. 4970/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική
πίστωση ύψους 25189,93 € για την εκτέλεση της εν θέµατι µελέτης
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018, µε
Κ.Α. 30.7413.0048
6. Την υπ’ αριθµ. 502/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και
καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.
7. Το από 22/01/2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε
το οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό οκτώ (8) διαγωνιζόµενοι εκ των
οποίων έγιναν δεκτοί οι επτά (7) και αναδείχθηκε προσωρινός
µειοδότης η “SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING
AND MANAGEMENT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε
έδρα: Εθνικής Αντιστάσεως 101, ∆ιόνυσος Αττικής ΤΚ 14576 και ΑΦΜ
800953490, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού
3.427,00 € και έκπτωση 83,13 %.

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται µε το παρόν
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου
1)
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Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου της µελέτης: «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις
για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»,
προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ) µε «προσωρινό ανάδοχο»
την “SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND
MANAGEMENT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε έδρα:
Εθνικής Αντιστάσεως 101, ∆ιόνυσος Αττικής ΤΚ 14576 και ΑΦΜ
800953490 µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)
ποσού 3.427,00 € και έκπτωση Ε: 83,13 % µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
την τιµή σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης.
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Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί
ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.4 και 6 της ∆ιακήρυξης).

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»
 Το 23333/8565/16-3-17 (Α∆Α: 7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Επισηµάνσεις όσον
αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις έργων.
∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16
(Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών,
κατακύρωση – σύναψη σύµβασης)
 Την υπ’ αριθµ. 14/2018 µελέτη που συνέταξε το τµ. Σχεδίου Πόλης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου
 Την υπ’ αριθµ. 4970/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική
πίστωση ύψους 25189,93 € για την εκτέλεση της εν θέµατι µελέτης
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018, µε
Κ.Α. 30.7413.0048
 Την υπ’ αριθµ. 502/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και
καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.
 Το από 22/01/2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
της µελέτης: «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε
ΦΠΑ) µε «προσωρινό ανάδοχο» την “SEEMAN SMART
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε έδρα: Εθνικής Αντιστάσεως 101,
∆ιόνυσος Αττικής ΤΚ 14576 και ΑΦΜ 800953490 µε συνολική
οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 3.427,00 € και έκπτωση
Ε: 83,13 % µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή σύµφωνα µε τα
έγγραφα της σύµβασης.
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Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί
ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.4 και 6 της ∆ιακήρυξης).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
5. Στάικος Θεόδωρος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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