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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 15ης-10-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..356/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..28ης/15-10-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..15η Οκτωβρίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 38362/11-10-2019.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων  από την “Αττική Οδό”». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και καθορισµός όρων διακήρυξης για την 
παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για δύο (2) έτη και ορισµός 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΠ 37768)».  
ΘΕΜΑ 3ο: «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ  ». ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 4ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  (ΑΠ 37598)».  
ΘΕΜΑ 5ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΠ 37777)».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, 
Στατικά, Η/Μ για τη µελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της 
∆.Κ ∆ήµου ∆ιονύσου»».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Kατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», 
προϋπολογισµού 300.000,00€ (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ»».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση τροποποίησης σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. 
γ’ του Ν4412/2016, για τη προµήθεια &  εγκατάσταση προβολέων LED σε ανοικτά και 
κλειστά γήπεδα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινών 
µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού 
ποσού 209.622,00€, συµπ/νου ΦΠΑ & τροποποίηση αριθ. 336/2019 ΑΟΕ». 
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� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού 
διαγωνισµού «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών 
χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 370.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 
24%». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Παροχή διευκόλυνσης στην εταιρεία Α∆ΜΗΕ ΑΕ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 µε Τίτλο 
<∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων> για 
την Αποζηµίωση της κ. Καρνέζη Παναγιώτας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για ενίσχυση κοινωνικών δοµών του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι-ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τη “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ” (ΜΕΣΩ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ) για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  86η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
“ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση του 6ου Χορωδιακού Φεστιβάλ 
της Μικτής Χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την συµµετοχή της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου στο “ΝΑΥΠΛΙΟ - ARTIVA 6Ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ”». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την ∆ιοργάνωση Φθινοπωρινών Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο “Φθινοπωρινοί Πολιτιστικοί ∆ρόµοι”». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης   1. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
2. Τσουδερός Ιωάννης    2.Τσεβάς Χρήστος. 
3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
7. Τσούκας Παναγιώτης 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
  
 
Αριθµός Απόφασης: 356/2019 
 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού 

διαγωνισµού «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών 
χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 370.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 
24%». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Με την αριθ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (Α∆Α:6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατάρτιση Ειδικού Προγράµµατος Ενίσχυσης ∆ήµων µε την 
ονοµασία «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».  
 
Με την αριθ. πρωτ. 7244/13.03.2018 (ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  εκδόθηκε η  Πρόσκληση ΙΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης 
στα πλαίσια του ανωτέρω προγράµµατος, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας». 
 
Με την αριθ.313/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της 
χρηµατοδότησης και εξουσιοδοτήθηκε ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών 
και Χωροταξίας για την υποβολή σχετικής πρότασης. 

Με την αριθ. πρωτ. 49028/17-09-2018 (Α∆Α:ΩΑΑΑ465ΧΘ7-∆19) Πράξη Ένταξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για 
την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού 
370.000,00€ (συµπ/νου. ΦΠΑ 24%) µε φορέα υλοποίησης το δήµο ∆ιονύσου.  

 
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιµερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € 
 

Π∆Ε ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 
2017ΣΕ05500010 

216.000,00 € 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ 154.000,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 370.000,00 € 

 
Το σχετικό πρωτογενές αίτηµα έλαβε κωδικό Α∆ΑΜ: 18REQ004214565 2018-12-18. 

Το ανωτέρω αίτηµα εγκρίθηκε µε την 756/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: 6ΧΝ5Ω93-Σ∆Η, 
Α∆ΑΜ:18REQ004238311 2018-12-20) του ∆ήµου ∆ιονύσου 

Με την αριθ. 508/2018 (Α∆Α: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε η αριθ. 9/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και οι επισυναπτόµενοι 
όροι διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και η συγκρότηση της 
επιτροπής διαγωνισµού. 
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Η Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση 
στις 18/12/2018. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε τον 
αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 245-560549. Η δε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ορίσθηκε στις 18/02/2019 και ώρα 15:00µµ, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης 
αυτών στις 22/02/2019 και ώρα 10:30πµ.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44312/5093/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC0042421252018-12-20) αναρτήθηκε ο διαγωνισµός στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ). Ο διαγωνισµός έλαβε δε τον αύξων 
συστηµικό αριθµό «68824» στο Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ).    
 
Με την αριθ. πρωτ. 17531/11-02-2019 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης, ενηµερωθήκαµε για τη διακοπή λειτουργίας του ΚΗΜ∆ΗΣ – ΕΣΗ∆ΗΣ για το 
χρονικό διάστηµα από 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00. Για το λόγο αυτό οι 
αναθέτουσες αρχές, για διαδικασίες που ήταν ήδη εν εξελίξει και είχαν ως καταληκτικές 
ηµεροµηνίες µεταξύ του χρονικού διαστήµατος από 15/02/2019 έως και 18/02/2019, µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφασιστικού οργάνου θα έπρεπε να µεταθέσουν τις 
προκαθορισµένες διαδικασίες διαγωνισµών. 
 
Με την αριθ. 51/2019 (Α∆Α:Ω665Ω93-ΗΞ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
µετατέθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών για τις 22/02/2019 και 
ώρα 15:00.   
 
Με την αριθ. 59/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατέθηκε η ηµεροµηνία 
αποσφράγισης των προσφορών για τις 28/02/2019 και ώρα 10:30.   
 
Με την αριθ. 126/2019 (Α∆Α: ΩΨΜΖΩ93-Θ47) της Οικονοµικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε: 

1)  ο αποκλεισµός της εταιρείας ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε α/α συστήµατος 
123152 καθώς δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

2) ο αποκλεισµός της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. µε α/α 
συστήµατος 128526 καθώς δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής 
διακήρυξης 

3) ο αποκλεισµός της εταιρείας ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε α/α συστήµατος 
127907 καθώς δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης 

4) Η προκριση της εταιρείας  ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε α/α 
συστήµατος 123113 στο επόµενο στάδιο καθώς ανταποκρίνεται στους όρους της 
σχετικής διακήρυξης. 

Η ανωτέρω απόφαση κονιοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στους 
αποκλεισθέντες στις 9/4/2019 προκειµένου να λάβουν γνώση και την άσκηση των 
δικαιωµάτων τους. Κατά την πρόοδο του χρονικού διαστήµατος που ακλούθησε δεν 
υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.  
 
Με την αριθ. 220/2019 (Α∆Α: ΩΙΡ3Ω93-Γ1Ω) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής η εταιρία 
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ 
998562423, ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, µε έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 ανακηρύχτηκε 
προσωρινός ανάδοχος, µε προσφερόµενη συνολική τιµή 359.715,093€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, (καθαρή αξία 290.092,817 €, αξία ΦΠΑ 24% 
69.622,276€).  
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Η ανωτέρω απόφαση κονιοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στους 
αποκλεισθέντες στις 09/07/2019 προκειµένου να λάβουν γνώση και την άσκηση των 
δικαιωµάτων τους. Κατά την πρόοδο του χρονικού διαστήµατος που ακλούθησε δεν 
υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή. 
 
Στις 18/09/2019 αποστάλθηκε πρόσκληση µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ προς το 
προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος και 
ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα. 
 
Την Πέµπτη  3/10/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση 
παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 508/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο3 µε αριθ. πρωτ. 37361/4-10-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στην Αθήνα, σήµερα 03 Οκτωβρίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 µµ, στο ∆ηµαρχείο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε µε την υπ. Αριθ.  508/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  
∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος   στο πλαίσιο 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της«Προµήθειας-
τοποθέτησης εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου», η 
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθµ. 68824 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Στέλλα Βουτσινά 

2. Μέλος ∆ήµητρα Νίκα 

3. Μέλος Γιώργος Φαράχ 

Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε α/α 
προσφοράς 123113. 
Με την υπ΄αριθ. 220/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια της 220/2019 ΑΟΕ, απεστάλη στην ανωτέρω εταιρεία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 
74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω διακήρυξη.   
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον 
προσωρινό ανάδοχο την Πέµπτη 19/09/2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε  
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ηλεκτρονικά την Παρασκευή 27/09/2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε 
έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  30/09/2019 (αρ.πρωτ.36723). 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 
τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε 
µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 03/10/2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 
 
1. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου Βασιλείου Λιάλιου(Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) 
2. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου Μαρίνας Τσιρώνη  (Αντιπρόεδρος ∆. Σ.) 
3. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου Σταύρου Λιάλιου (Μέλος ∆.Σ.) 
4. Πιστοποιητικό ΟΗSAS 18001 της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
5. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
6. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (εν ισχύ την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού).  
7. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
8. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε του Βασιλείου Λιάλιου (Πρ. & ∆/νων Σύµβ.). 
9. Φορολογική Ενηµερότητα. 
10. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
11. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη πτώχευσης – µη αναστολής. 
12. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη εξυγίανσης. 
13. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη αναγκαστικής διαχείρισης- πτωχευτικού 

συµβιβασµού. 
14. Ένορκη βεβαίωση περί ειδικής εκκαθάρισης. 
15. Αποδεικτικό περί µη αναστολής των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
16. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου 
17. Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί ονοµαστικοποίησης µετοχών. 
18. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης. 
19. Κταστατικό  
20. Υπεύθυνη ∆ήλωση 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά 
και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν τα άρθρα 2.2.9.2 
και 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών 
χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» µε  προσφερόµενη 
τιµή 359.715,09 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 290.092,82€ 
και αξία ΦΠΑ 24% 69.622,28€). 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και 
το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44312/5093/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC0042421252018-12-20) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

ΑΔΑ: 6ΔΦΗΩ93-00Ξ



7 

3. Το αριθµ. πρωτ. 37361/4-10-2019  Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

1. η έγκριση του αριθµ. πρωτ. 37361/4-10-2019  Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. η ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. 
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ 998562423, ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, µε έδρα Νέα Σάντα  
Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 µε προσφερόµενη συνολική τιµή 359.715,093€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, (καθαρή αξία 290.092,817 €, αξία ΦΠΑ 24% 
69.622,276€), καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπουν τα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της 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. 44312/5093/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 

18PROC0042421252018-12-20) 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το αριθµ. πρωτ. 37361/4-10-2019  Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 37361/4-10-2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών 
χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

2. Ανακηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. 
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ 998562423, ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, µε έδρα Νέα Σάντα  
Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 µε προσφερόµενη συνολική τιµή 359.715,093€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, (καθαρή αξία 290.092,817 €, αξία ΦΠΑ 24% 
69.622,276€), καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπουν τα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της 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 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 
 

ΑΔΑ: 6ΔΦΗΩ93-00Ξ


		2019-11-01T11:17:20+0200
	Athens




