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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-7-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..249/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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. 
24521/28-6-2019.. 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∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε 
αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ  και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».  
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των 
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
κου. Μαραντά Γεωργίου  και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, 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 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-
6  Α∆ΑΜ: 19REQ004549851  και  2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού   
αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του 
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών 
κτιρίων του  ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο: 
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».  
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,  
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου.». 
ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
– ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 
8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική αξιολόγηση - βαθµολόγηση». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το 
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», 
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα 
χαµηλή». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικών Ειδών»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης  
λόγω πτώσης δέντρου.».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση 
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος  Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   
Βεβαίωσης Ταχογράφων». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου.».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία 
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων 
και εξαρτηµάτων τους». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση  
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».  
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET 
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET 
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου.».  
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ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».  
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ & 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ & 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος θεόδωρος. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2.  Κοντάκης Κυριάκος. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κριεµάδης Στέφανος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα αριθ. 13 και 15 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..249/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-
6  Α∆ΑΜ: 19REQ004549851  και  2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού   
αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων 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  

3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. Τον Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση 
και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση 
του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 
» Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147) & άρθρο 
44, και  45  
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5. την αριθµ µε Α∆Α : Ω0Κ3Ω93-∆ΑΦ Απόφαση  Ανάληψη Υποχρέωσης   
σύµφωνα µε την  οποία  εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση της 
πίστωσης στον  Κ.Α:. i) Κ.Α. : 15.7135.0019 µε την ονοµασία 
«Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων (µε led) Κλειστών και Ανοικτών 
Γηπέδων» µε ποσό 152.600,60 € (ΑΑΥ 510) του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2019    

6. την  αριθµ   114/19-3-2019   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η από 05/2019  Μελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος   και β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

7. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2279/16702/18.4.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 72752) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή 
πύλη 

www.promitheus.
gov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

19/04/2019.. 19/04/2019 
 

13/05/2019 
Ωρα 15:00 

 
Την 17/5/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πµ, συνήλθε στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για 
την: «Προµήθεια και εγκατάσταση προβολέων LED σε ανοιχτά και 
κλειστά γήπεδα του ∆ήµου ∆ιονύσου» που συγκροτήθηκε µε τις υπ’ 
αριθµ. 114/19-3-2019 & 142/19-4-2219 Αποφάσεις  της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να 
διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο 
σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  & α/α 
ηλεκτρ. προσφοράς  

1 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ 13/05/2019 14:11:37 & 
135498 

 
8. την  αριθµ   202/11-6-2019   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

σύµφωνα µε την οποία  η εταιρεία  ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 
µε ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ Π. Φαλήρου, έδρα Λεωφόρος Ιωνίας 80, Τ.Κ. 
17456, Άλιµος Αττικής [τηλ. 2109933536, e-mail info@arpedon.com] µε 
προσφερόµενη συνολική τιµή 144.137,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

ΑΔΑ: 6ΦΕΘΩ93-ΟΞΒ



5 

24%,  ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

9. Την από  19-06-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ . Η πρόσκληση 
απεστάλη ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

10. Την από 25-06-2019 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

11. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 23994/26-06-2219 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 
έντυπη µορφή).  

12. Το Πρακτικό  Ν.ο3 (27-06-2019) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε τις υπάριθµ. 114/19-03-2019 και 142/16-04-2019 
Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης συνέταξε το Πρακτικό Νο3 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «…Κατόπιν 
αξιολόγησης προσφοράς της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, που υποβλήθηκε 
για τον ανοιχτό διαγωνισµό «Προµήθεια και Εγκατάσταση Προβολέων LED 
σε ανοικτά και κλειστά γήπεδα του ∆ήµου ∆ιονύσου» (ΑΑ Συστήµατος 
72752, αριθµός διακήρυξης 2279/16702/18.4.2019) η ανωτέρω εταιρεία 
κρίθηκε προσωρινός ανάδοχος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 202/11-6-2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΖΡ∆Ω93-Ε34). 

 Στις 19.6.2019 απεστάλη µέσω συστήµατος η Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης για  τον εν λόγω διαγωνισµό στον 
προσωρινό ανάδοχο ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ. 
Προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο 
προσωρινός ανάδοχος καταχώρησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου 23994/26.6.2019. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 
2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης. 
Τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον φάκελο είναι τα κάτωθι: 
1. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ του νοµίµου εκπροσώπου 
2. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ 
3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.3.2γ ότι δεν 

υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας (άρ. 43 παρ. 7 εδ. Γ Ν 4605/2019) 

5. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης δικογράφου 
πτωχεύσεων 

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κήρυξης σε κατάστασης 
πτωχεύσεως 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.9.2.β 
8. Φορολογικά στοιχεία από taxis net, όπου φαίνεται η κατάσταση της 

επιχείρησης και οι κωδικοί δραστηριοτήτων 
9. Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ για την καταχώρηση της 

εταιρείας, όπου βεβαιώνονται τα ζητούµενα στην παρ. 2.2.9.2.β  
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10. Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία, 
ο σκοπός και οι ΚΑ∆ της εταιρείας 

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί µε 
την 19136/5-5-2019 προσφορά και όσα από αυτά έχουν λήξει 
προσκοµίζονται επικαιροποιηµένα 

 
Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως 
εξής: 
 

1. Taxis NET ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2019_06_21_ΠΚ∆ 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2_2_9_2 Β1 β 
4. ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑ∆ 2019_05_08 GR_ΚΑ∆ 
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2019_06_21 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
9. ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2019_05_08 GR 
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2_2_9_2 Β1 γ 
11. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 2019_05_06 

 
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της 
διακήρυξης, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη και τα περιεχόµενα του φακέλου της 
αρχικής προσφοράς που πληρούν τα κριτήρια της 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και 
Β7. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να 
κατακυρωθεί η παροχή προµήθειας και εγκατάστασης προβολέων LED σε 
ανοιχτά και κλειστά γήπεδα του ∆ήµου ∆ιονύσου στην εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚ∆Ε µε ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ Π. Φαλήρου, 
έδρα Λεωφόρος Ιωνίας 80, Τ.Κ. 17456, Άλιµος Καλαµάκι Αττικής [τηλ. 
2109933536, e-mail info@arpedon.com] µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
144.137,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 

∆.Ε. Άνοιξης 1 10.300 Α. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α - 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 1 6.710 

∆.Ε. Κρυονερίου 1 19.620 
∆.Ε. Άνοιξη 1 19.850 
∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 1 5.260 
∆.Ε. ∆ιονύσου 1 19.650 

 
Β. ΓΗΠΕ∆Α 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

∆.Ε. ∆ροσιάς 1 8.610 
∆.Ε. ∆ιονύσου 1 10.370 Γ. ΓΗΠΕ∆Α 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ∆.Ε. ∆ροσιάς 1 15.870 

 ΣΥΝΟΛΟ 116240 
 ΦΠΑ 24% 27897,60 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 144.137,60 
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…………………………………….» 
Το Πρακτικό Νο3 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση του Πρακτικού Νο3. (27-06-2019) της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού δικαιολογητικά κατακύρωσης . 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΚΕ µε ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ Π. Φαλήρου, έδρα Λεωφόρος Ιωνίας 
80, Τ.Κ. 17456, Άλιµος Αττικής [τηλ. 2109933536, e-mail 
info@arpedon.com] µε προσφερόµενη συνολική τιµή 144.137,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,  ως οριστικού ανάδοχου  καθώς η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων  
� Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 
� Τον Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»  
� την αριθ. µε Α∆Α : Ω0Κ3Ω93-∆ΑΦ Απόφαση  Ανάληψη Υποχρέωσης.    
� την  αριθ.  114/19-3-2019   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
� Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2279/16702/18.4.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου  
� την αριθ. 202/11-6-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την από 19-06-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προς την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ. Η πρόσκληση 
απεστάλη ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
� Την από 25-06-2019 ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
� Τα υπ’ αριθ. πρωτ 23994/26-06-2219 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 

έντυπη µορφή).  
� Το Πρακτικό  Ν.ο3 (27-06-2019). 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3. (27-06-2019) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

δικαιολογητικά κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 
µε ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ Π. Φαλήρου, έδρα Λεωφόρος Ιωνίας 80, Τ.Κ. 
17456, Άλιµος Αττικής [τηλ. 2109933536, e-mail info@arpedon.com] µε 
προσφερόµενη συνολική τιµή 144.137,60€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%,  ως οριστικό ανάδοχο καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
6. Κριεµάδης Στέφανος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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