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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-10-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..338/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..27ης/7-10-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Οκτωβρίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. 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. 37307/3-10-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ∆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∆: «Τροποποίηση της υπ’αριθµ 300/2019 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το όνοµα του υπολόγου για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών (άµεση αποστολή 
αποσπασµάτων βεβαιωτικών καταλόγων).». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απάντηση επί εγγράφου Ταµιακής Υπηρεσίας περί αποζηµιώσεων από 
κακοτεχνίες οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 1ο: «ανάκληση της απόφασης 221/2019 της Ο.Ε. του ∆ήµου και έγκριση του 1ου 
πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση 
του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» 
προϋπολογισµού €5.400.000 (πλέον ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ν.π. ∆ηµοτικός Οίκος 
Ευγηρίας Θεόδωρου και ∆έσποινα Κυριακίδου περί ’έγκρισης απολογισµού οικ. έτους 
2018’».  
ΘΕΜΑ 3ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για την παραλαβή αρχικών εγγραφών- τελικών στοιχείων 
κτηµατογράφησης για ακίνητα του ∆ήµου ∆ιονύσου από τα κτηµατολογικά γραφεία 
Αχαρνών, Μαραθώνος και Ν. Ερυθραίας».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινών 
µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού 
ποσού 209.622,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία 

«Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το 
άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€». 

ΘΕΜΑ 7ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα του κ. ∆εσύλλα Ανδρέα περί καταβολής αποζηµίωσης  για ζηµιά στη 
µεταλλική περίφραξη της οικίας του από αρπάγη του ∆ήµου». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 2019 
σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων της 
θεατρικής οµάδας Άνοιξης ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2019 - Κ.Α. 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εξειδίκευση πίστωσης  για την προµήθεια εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering - ΚΑΕ: 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προµήθεια Κλασικής Κιθάρας, Υποποδίου 
Κιθάρας, Χορδών, Αναλογιών Μουσικής – Ορχήστρας και Εξαρτήµατος Πεντάλ Πιάνου». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης   1. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
2. Τσουδερός Ιωάννης 
3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
7. Τσούκας Παναγιώτης 
8. Τσεβάς Χρήστος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κουριδάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος ΕΗ∆. 
  
Αριθµός Απόφασης: 338/2019 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία 

«Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το 
άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Με την αριθ.309/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εν θέµατι 
υπηρεσία. 
 
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ003585160 20018-08-21. 
 
Την αριθµ. 311/2018 (Α∆Α: 629ΡΩ3-∆ΑΗ) (Α∆ΑΜ: 18REQ003585229 2018-08-21) 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α), η δαπάνη και έγινε η 
διάθεση της πίστωσης και β) η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης 
του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, άνω των ορίων. 
 
Ο διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 29/08/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 167-
380697 
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Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27917/3349/3-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC003632940 2018-09-03) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις  09/10/2018, µε 
ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 15/10/2018. 
 
Με την αριθ. 480/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ακύρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και επανάληψη αυτής µε τροποποίηση της µελέτης και νέους 
όρους. 
 
Η ανωτέρω απόφαση στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό δηµοσίευσης 
2018/S 243-555909.  
 
Η δεύτερος διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό δηµοσίευσης 
2018/S 245-561164. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 
14/02/2019 και ώρα 15:00, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 
20/02/2019 και ώρα 10:30 πµ.  
 
Τη Τετάρτη  20/02/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 311/2018 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και 
αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της 
ανωτέρω προµήθειας. 
 
Με τις αριθ. 48/2019 & 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   
 
Με την  248/2019  (Α∆Α: 64Ι4Ω93-ΨΞΟ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
ανακηρύχθηκε η εταιρία STARGUARD  ΕΠΕ ως προσωρινός ανάδοχος.  

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού στις 25/07/2019 και δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.  

Την 1/08/2019 η επιτροπή διαγωνισµού απέστειλε πρόσκληση για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στο προσωρινό ανάδοχο. Ο τελευταίας ανταποκρίθηκε 
εµπρόθεσµα.    

 
Σύµφωνα µε το άρθρο  2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών, της οικείας 
διακήρυξης, και την παρ. 4 του άρθ. 97 του Ν.4412/2016 προβλέπονται τα ακόλουθα:  
«Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 13/08/2019. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
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4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.» 
 
Με την αριθ. 287/2019  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η χρονική 
παράταση ισχύος των προσφορών για χρονικό διάστηµα 180 ηµερών.  Η ανωτέρω 
απόφαση δεν κοινοποιήθηκε προκειµένου για την αποδοχή της από το προσωρινό 
ανάδοχο µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της οικείας 
διακήρυξης.  
 
Με το αριθ. πρωτ. 36354/26-09-2019 έγγραφο του ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών  & 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών ζήτησε από  την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τη σύνταξη του 
προβλεπόµενου Πρακτικού της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν4412/2016, για την εξέταση 
της δυνατότητας µαταίωσης της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στα πλαίσια 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (α/α 68805) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
εδαφ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, στο οποίο προβλέπονται τα 
ακόλουθα : 
 
 
«Άρθρο 106 του  Ν.4421/2016: Ματαίωση διαδικασίας 
 
1.Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων 
ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύµβασης ή 
 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
 
2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε 
ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
 
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 
 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας 
ή Προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
3.Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
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ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη. 
 
4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε 
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών. 
 
5.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
6.Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για τη µαταίωση της διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του 
Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή ή του 
τεχνικού συµβουλίου της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται 
τεχνικό συµβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
Α' και Β' βαθµού ή ενώσεις ή νοµικά πρόσωπα των οργανισµών αυτών. 
 
7.Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 και 
µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 
να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί 
σε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η δυνατότητα 
αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.» 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθ. πρωτ. 37004/1-10-2019 Πρακτικό, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε ο οποίο :  
 
«Σας ενηµερώνουµε ότι η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού βρίσκετε στο στάδιο 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του µε α/α 
68805 ηλεκτρονικού διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια Υπηρεσίας Φύλαξης 
Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
Στην παρούσα φάση η Επιτροπή, από την µέχρι τώρα εξέταση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, έχει τρείς εκκρεµότητες: 
α) η πρώτη αφορά τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας 
«STARGUARD», και για τα οποία έχει ήδη στείλει email στην αρµόδια υπηρεσία έκδοσής 
τους και περιµένει την απάντησή τους. 
β) η δεύτερη αφορά την εγκυρότητα εγγράφου και συγκεκριµένα µιας υπεύθυνης 
δήλωσης που έχει προσκοµίσει η εταιρεία, ενώ η διακήρυξη απαιτεί ένορκη βεβαίωση. 
Έχει ζητηθεί από τον κ. Βασιλείου (Νοµικό του ∆ήµου) την γνωµοδότησή του. 
γ) η τρίτη αφορά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης η οποία έχει λήξη, αλλά έχει 
κατατεθεί αίτηση στην αστυνοµία για την ανανέωσή της. Έχει ζητηθεί διευκρίνιση (µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ), εάν γίνεται δεκτό ή όχι το έγγραφο περί ανανέωσης της άδειας. 
 
Σχετικά µε την δυνατότητα µαταίωσης της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε 
την ανωτέρω εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 106 
του Ν. 4412/2016, η επιτροπή δεν έχει να προσθέσει κάτι περισσότερο από αυτά που 
αναγράφονται στον ανωτέρω άρθρο και τις δυνατότητες που δίνει ο νοµοθέτης στην 
αναθέτουσα αρχή περί µαταίωσης διαγωνισµού.  
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Η Επιτροπή διαγωνισµού, εστιάζει στο σκοπό της, που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο 
της νοµιµότητας των δικαιολογητικών που έχει προσκοµίσει η εταιρεία και η ανάδειξη του 
τελικού αναδόχου του διαγωνισµού, εφόσον δε συντρέχουν τελικά λόγοι µαταίωσής του. 
Τέλος, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης, είναι 
αρµόδια για την παράταση ή όχι του χρόνου ισχύος των προσφορών και για την πιθανή 
µαταίωση του διαγωνισµού µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.» 
 
Σύµφωνα, µε το άρθρο 3.5 «Ματαίωση ∆ιαδικασίας» της οικείας διακήρυξης προβλέπετε:   
«Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα 
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το αριθ. πρωτ. 37004/1-10-2019  Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 
 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. την έγκριση του  αριθ. πρωτ. 37004/1-10-2019  Πρακτικού  της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

2. την µαταίωση του διαγωνισµού που προκηρύχτηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-

12-20)  και έλαβε συστηµικό αριθµό 68805 στη πλατφόρµα το ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα 

µε το εδαφ. (ε) της παρ. 2 του άρθ. 106 του Ν.4412/2016 διότι ο χρόνος ισχύος 

των προφορών έχει λήξη χωρίς να έχει ασκηθεί αίτηση για την παράταση αυτών 

προς τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς µε αντίστοιχη παράταση της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 

α του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της οικείας διακήρυξης.  

 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20)  

ΑΔΑ: ΩΣΡΟΩ93-ΨΤ5



7 

� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το αριθ. πρωτ. 37004/1-10-2019  Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Ζαµάνη και Τσούκα για τους λόγους που ανέφεραν 

στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 37004/1-10-2019 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου 
∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008». 

2. Ματαιώνει τον διαγωνισµό που προκηρύχτηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 
44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-
12-20)  και έλαβε συστηµικό αριθµό 68805 στη πλατφόρµα το ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα 
µε το εδαφ. (ε) της παρ. 2 του άρθ. 106 του Ν.4412/2016 διότι ο χρόνος ισχύος 
των προφορών έχει λήξη χωρίς να έχει ασκηθεί αίτηση για την παράταση αυτών 
προς τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς µε αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 
α του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της οικείας διακήρυξης.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος. 
8. Τσεβάς Χρήστος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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