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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..19/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..2ης/19-1-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..19η Ιανουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια 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..1204/15-1-2021..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 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την«Αποκατάσταση Αφανών Βλαβών
Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες αποκομιδής & διαχείρισης βιοαποδομησιμών &
ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος» με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού
προϋπολογισμού 67.794,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος
Κάδων» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 72.168,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων
Έργου του Δήμου Διονύσου για δυο έτη» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της
υπαλλήλου του Δήμου Αλιβιζάτου Δήμητρας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Παραβατού Αλέξανδρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 593/2020 ΑΟΕ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 80/18-12-2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ
με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η
ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της
διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12-2019»».
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή
δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ΔΕΔΔΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης

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: 19/2021
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου
Διονύσου για δυο έτη» και λήψη σχετικής απόφασης».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την
παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
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3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την αριθ. πρωτ. 21846/2401/11.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση
Δήμαρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
5. Την υπ’ αριθ. 15/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και αποθήκης που
ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης.
6. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20REQ007799919 2020-12-08.
7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας αναλυτικά τα
ΑΔΑΜ:
20REQ007825162, 20REQ007824941, 20REQ007824859, 20REQ007824754,
20REQ007824714, 20REQ007824674.
8. Την 542/15.122020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε:
α)η υπ’ αριθ. 15/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης β) οι
επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και γ)
ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
9. Την υπ’ αριθ.: 876/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 10.6253) απόφαση ανάληψης δέσμευσης
(ΑΔΑ ΩΥΩ6Ω93-ΙΙΦ), 877/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6253) απόφαση ανάληψης
δέσμευσης (ΑΔΑ 60ΞΟΩ93-ΣΗ6), 878/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 20.6253) απόφαση
ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ 61Σ9Ω93-ΚΑΠ), 879/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 25.6253)
απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ ΩΙ8ΠΩ93-ΦΙΒ), 880/9.12.2020 (Κ.Α.Ε.
35.6253) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ 61ΖΥΩ93-ΕΣΒ),881/9.12.2020
(Κ.Α.Ε. 70.6253) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ 61ΡΝΩ93-ΑΟΟ).
10. Την υπ’ αριθ. 3398/37871/18.12.2020 διακήρυξη, (ΑΔΑΜ 20PROC007886298
2020-12-18).
11. Το Πρακτικό Νο1/15.01.2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 542/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 3398/37871/18-12-2020
διακήρυξη του Δήμου Διονύσου, για την προμήθεια υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου για δύο έτη και το νομικό πλαίσιο που
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α)
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 104231.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη
διακήρυξη, η 11/01/2021 και ώρα 15:00μμ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15/01/2021 και ώρα 09:00πμ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
επιχείρησε ανεπιτυχώς να συνδεθεί στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια(όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), καθώς δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με την
ιστοσελίδα, μπόρεσε όμως να διαπιστώσει ότι δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά
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για τον εν λόγω διαγωνισμό. Συνεπεία της μη υποβολής προσφοράς από κανένα
ενδιαφερόμενο, ο διαγωνισμός θεωρείται ως άγονος και
παρακαλούμε για τις
απαραίτητες ενέργειες της Υπηρεσίας σας.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα...»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο1της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού και
2.- Την ανακήρυξη του διαγωνισμού ως αγόνου καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές
και λήψη σχετικής απόφαση για τη συνέχιση του διαγωνισμού με ίδια μελέτη και ίδιους
όρους.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 και 4 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α).
 Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3536/07.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α).
 Την 542/15.122020 ΑΟΕ.
 Την υπ’ αριθ. 15/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και αποθήκης.
 Την υπ’ αριθ.: 876/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 10.6253) απόφαση ανάληψης δέσμευσης
(ΑΔΑ ΩΥΩ6Ω93-ΙΙΦ), 877/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6253) απόφαση ανάληψης
δέσμευσης (ΑΔΑ 60ΞΟΩ93-ΣΗ6), 878/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 20.6253) απόφαση
ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ 61Σ9Ω93-ΚΑΠ), 879/9.12.2020 (Κ.Α.Ε. 25.6253)
απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ ΩΙ8ΠΩ93-ΦΙΒ), 880/9.12.2020 (Κ.Α.Ε.
35.6253) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ 61ΖΥΩ93-ΕΣΒ),881/9.12.2020
(Κ.Α.Ε. 70.6253) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ 61ΡΝΩ93-ΑΟΟ).
 Την υπ’ αριθ. 3398/37871/18.12.2020 διακήρυξη.
 Το Πρακτικό Νο1/15.01.2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
 Τις
τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για
«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του
Δήμου Διονύσου για δυο έτη».
2. Ανακηρύσσει τον διαγωνισμό ως άγονο καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές
και
3. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισμού με την ίδια μελέτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6.Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

