
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..31η/2021..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 15ης-6-2021
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος            ..Αριθ. Απόφασης: ..277/2021..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το Πρακτικό της..31ης/15-06-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής
Επιτροπής.
Σήμερα την ..15η  Iουνίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε  σε  Τακτική  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη  στην   αίθουσα  συνεδριάσεων  του
Δημοτικού Καταστήματος  του Δήμου  Διονύσου,  επί  της οδού Λ.  Μαραθώνος 29 & Αθ.
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..18334/11-6-2021..πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη
Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΗΔ  1  ο: «Ματαίωση διενέργειας δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  του  Δημοτικού
Περιπτέρου στην Δ.Ε. Σταμάτας».
ΘΕΜΑ 1  ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Αθλητικό Σω-
ματείο Τένις “Άσσος Κρυονερίου”».
ΘΕΜΑ 2  ο  : «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Τελών Κυκλοφορίας
Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Διονύσου για το Έτος 2021».
ΘΕΜΑ 3  ο: «Λήψη ΑΟΕ νομικής εκπροσώπησης Δήμου προς απόκρουση αγωγής».
ΘΕΜΑ 4  ο  :«Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2021» συνολικής
προϋπολογιζόμενης  αξίας  149.959,40  €,   συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  -  CPV:
92622000-7 και 2) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την εταιρεία DRASIS CAMP IKE».
ΘΕΜΑ 5  ο:  «Έγκριση πρακτικού  Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  του Ανοιχτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού « Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τη-
λεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωση διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου»
και  κατακύρωση  του διαγωνισμού στην εταιρεία με επωνυμία  «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙ-
ΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».
ΘΕΜΑ  6ο «Έγκριση  πρακτικών-κατακύρωση  αποτελέσματος,  ανακήρυξη  οριστικού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής
με την αναγκαία προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων επεξεργασίας φυτικών καταλοίπων
Προϋπολογισμού  73.160,00€  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  με  κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά».
ΘΕΜΑ  7  ο  : «Έγκριση  πρακτικού  οριστικής  κατακύρωσης  αποτελέσματος  συνοπτικού
διαγωνισμού  και  ανακήρυξη  μειοδότη  για  την  «Προμήθεια  Γραφικής  Ύλης,
Μικροαντικειμένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, 2021-2022-2023  για
την ομάδα Α Γραφική Ύλη »».
ΘΕΜΑ  8  ο  : «Έγκριση  ενεργοποίησης  δικαιώματος  προαίρεσης  της  αριθμ.  46619/12-12-
2019(19SYMV006015868  2019-12-12)  σύμβασης  για  την  «Προμήθεια  Υπηρεσίας
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Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’
του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 9  ο  : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου - οχημάτων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 10  ο  : «Έγκριση της αριθ. 16/21-5-2021 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ   με  θέμα  «2η
Αναμόρφωση-Υποχρεωτική προϋπολογισμού Ν.Π.ΕΣΤΙΑΣ Δήμου Διονύσου 2021».
ΘΕΜΑ  11  ο  : «Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου  «AΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ  ΤΕΧΝΗΤΟΎ
ΧΛΟΟΤΆΠΗΤΑ ΓΗΠΈΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΊΟΥ»».
ΘΕΜΑ 12  ο  : «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 11ης

Δεκεμβρίου  2020  για  την  ανάθεση  της  συμφωνίας-πλαίσιο:  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 5.000.000,00 €
(με ΦΠΑ)».

 ΘΕΜΑ 13  ο  : «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της
25ης Μαίου  2021  για  την  ανάθεση  του  έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ
24%)».                                

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                    
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος.            1.  Ζαμάνης Διονύσιος                                       
2. Κόκκαλης Εμμανουήλ                                 2. Τσούκας Παναγιώτης       
3. Κριεμάδης Στέφανος                                   3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
4. Φωτάκης Ιωάννης                                      4. Τσεβάς Χρήστος
5. Κρητικός Αθανάσιος                           

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
     Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις
διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
         

Αριθμός Απόφασης:277/2021

ΘΕΜΑ 13  ο  : «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 25ης

Μαίου 2021 για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)».

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας  υπόψη:

 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/16  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
σήμερα.

 Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης'»

 Το  23333/8565/16-3-17  (ΑΔΑ:  7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής  με  θέμα:  «Επισημάνσεις  όσον  αφορά τον  υποχρεωτικό  έλεγχο
νομιμότητας σε συμβάσεις έργων. Διευκρινήσεις αναφορικά με τα άρθρα 98, 103 και
105 του ν. 4412/16 (Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής
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στις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  πρόσκληση  για  υποβολή  δικαιολογητικών,
κατακύρωση – σύναψη σύμβασης).

 Η υπ’  αριθμ.  01/2020 μελέτη,  προϋπολογισμού 403.225,81 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
24% (500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%).

 Η υπ’ αρ. πρωτ. 3208/26-10-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της
Πράξης  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5070494  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Αττική  2014-
2020».

 Οι  υπ’  αρ.  388/2021  (αρ.  πρωτ.  2668/28-01-2021)  και  391/2021  (αρ.  πρωτ.
2672/28-01-2021) αποφάσεις Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πί-
στωσης  ποσού  212.430,60  ευρώ   και  287.569,40  ευρώ σε  βάρος  του  Κ.Α.
64.7331.0003 και Κ.Α. 30.7331.0003 Οικονομικού Έτους 2021 αντίστοιχα.

Η υπ’ αρ. πρωτ. 947/18-03-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο διακή-
ρυξης του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ», Α/Α 1 της Πράξης 5070494, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής.

Την 154/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία
ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας .

Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο συμμετείχαν στο
διαγωνισμό  δεκατέσσερις  (14)  διαγωνιζόμενοι  εκ  των  οποίων  έγιναν  δεκτοί  οι
δώδεκα (12) και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία “ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ” με έδρα:  Ρήγα Φερραίου 78, Τ.Κ.
12241  ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΦΜ 044169130) , με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς
Φ.Π.Α.) ποσού 224.535,43 € και μέση έκπτωση Εμ: 45,03%.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται με το παρόν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Διονύσου

Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,
προϋπολογισμού  500.000,00€ (με  το  Φ.Π.Α.  24%)  με  «προσωρινό  ανάδοχο»  την
“ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” με έδρα:  Ρήγα Φερραίου 78, Τ.Κ. 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΑΦΜ 044169130) , με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 224.535,43 €
και  μέση  έκπτωση  Εμ:  45,03%  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης.

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  δέκα  (10)  ημέρες από  την
κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα
(άρθρο 4.3 Διακήρυξης).

 

Η Οικονομική επιτροπή
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     αφού έλαβε υπόψη:

 Την εισήγηση του Δημάρχου.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
 Το 23333/8565/16-3-17  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 Την υπ’ αριθμ. 01/2020 μελέτη της Τεχν.Υπηρεσίας.
 Την υπ’ αρ. πρωτ. 3208/26-10-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.
 Τις υπ’ αρ. 388/2021 (αρ. πρωτ. 2668/28-01-2021) και 391/2021 (αρ. πρωτ. 2672/28-

01-2021) αποφάσεις Δημάρχου.
 Την υπ’ αριθμ.154/2021 ΑΟΕ.
 Την υπ’ αρ. πρωτ. 947/18-03-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης.
 Το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 Τις  τοποθετήσεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων  (λεπτομέρειες  στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,
προϋπολογισμού  500.000,00€ (με  το  Φ.Π.Α.  24%)  με  «προσωρινό  ανάδοχο»  την
“ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” με έδρα:  Ρήγα Φερραίου 78, Τ.Κ. 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΑΦΜ 044169130), με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 224.535,43 €
και  μέση  έκπτωση  Εμ:  45,03%  με  κριτήριο  ανάθεσης  την πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης.

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  δέκα  (10)  ημέρες από  την
κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα
(άρθρο 4.3 Διακήρυξης).

           Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ   ΜΕΛΗ.
1.Κόκκαλης Εμμανουήλ
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4. Κρητικός Αθανάσιος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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