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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..10/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Ιανουαρίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
5418/25-1-2019.. 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∆:« Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη προσωρινών ανάδοχων 
του διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών 
σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόµενης αξίας 297.731,76€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο2 3325/11-01-2019 (δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β 
& Γ » (CPV) : 44512000-2 , 31500000-1  Α∆ΑΜ: 18REQ002935395 και 2) 
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στις εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΕΠΕ για την ΟΜΑ∆Α Β και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & 
Εντύπων, συνολικού προϋπολογισµού 39.297,33€ συµ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή Υπηρεσιών 
Μαγνητοφώνησης και Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 31.206,96 € συµ/νου ΦΠΑ».  
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για 
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την «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων »».  

ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 
159.815,09 €, €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV): 90611000-3  Α∆ΑΜ: 
18REQ003805918  και   
2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία 3G FACILITIES 
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για την λειτουργία 
του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου  και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα Χανιώτη Παναγιώτας και έγκριση απόδοσης λογαριασµού»  
ΘΕΜΑ 9ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για την Ανάθεση Προµήθειας 
Ψυχρού Ασφαλτικού Μείγµατος για την Επισκευή Βλαβών στο Οδικό ∆ίκτυο 
των Επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 72η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “OINOΠΟΙΕΙΟ 
ΒΑΚΙΡΤΖΗ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “BIC ΒΙΟΛΕΞ 
Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΚΑΒΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ-ΕΜΜ. 
& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «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 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµο ιδιώτη για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
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ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση  κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τα “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
TZAΝΕΤΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ 
“ΑΝΟΙΞΗ-ΣΕΜΕΛΗ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τo “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “E. & Κ. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση  
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον “ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΕΠΠΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 34ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ  ».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..10/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για 
την «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων »».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  477/11.12.2018 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην  επιχείρηση « ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. 
ΜΙΧΑΛΗΣ», µε ΑΦΜ 115308694  ∆ΟΥ : Κορωπίου   ως προσωρινό 
ανάδοχο  για την οµάδα Β1  «Μηχανήµατα έργου εκτός σαρώθρων »   
µέχρι το ποσό των 23.436,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και 
για την οµάδα Β2 «Σάρωθρα» µέχρι το ποσό των 6.696,00€ συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ. 

2.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 43832/17.12.2018 πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να 
προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 
κατακύρωσης µέχρι 10.01.2019. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 261/04.01/2019 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  της επιχείρησης « ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ». 

4. Το από 16.01.2019 (αριθ. πρωτ. 3996) Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 317/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο : 

 
 «….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος 
Στέφανος) σήµερα 10 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µµ και 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 43832/17.12.2018 πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που απεστάλη στον προσωρινό 
ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού ΣΙ∆ΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΛΗ, όπως αυτός 
αναδείχτηκε µε την υπ’ αριθµ. 477/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την υπ’ 
αρ. 317/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να ελεγχθούν 
τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης. 
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
 

1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

2. Μέξη Ευάγγελο, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

3. Χειλετζάρη Αικατερίνη, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος. 

 
και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου 261/4.1.2019. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 2.2.9.2 της 
διακήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 
1. Υ∆ περί υποβολής µόνο των δικαιολογητικών που έχουν λήξει 
2. Ένορκη Βεβαίωση περί µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παρ. 
2.2.3 της διακήρυξης 
3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα εν ισχύ 
4. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ 
5. Ποινικό Μητρώο εν ισχύ 
6. Αριθµούς πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών περί 
έκδοσης πιστοποιητικού περί καταθέσεως ή όχι αιτήσεως για πτώχευση, 
εκκαθάριση, συνδιαλλαγή – εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο 
αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση και η οριζόµενη ηµεροµηνία παραλαβής 
είναι η 7.2.2019 
7. Πιστοποιητικό Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου περί εγγραφής 
της εταιρεία και Κωδικούς ∆ραστηριοτήτων αυτής (9217/28.12.2018). 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έκρινε ότι λείπει το δικαιολογητικό που αναφέρεται 
στην διακήρυξη παρ. 2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα, µέρος Β παρ. 1 εδ. Γ 
«Πιστοποιητικό από τη ∆/νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του Οικονοµικού Φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς», το οποίο µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη 
βεβαίωση και σύµφωνα µε το άρ. 103 Ν. 4412/2016 απέστειλε ειδοποίηση µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον προσωρινό ανάδοχο στις 11.1.2019 για να το 
προσκοµίσει εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. 
Ο προσωρινός ανάδοχος απέστειλε την εν λόγω ένορκη βεβαίωση (Αριθµός 
17.048/14.1.2019) εντός προθεσµίας στις 15.1.2019. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της 
διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να 
κατακυρωθεί η προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής 
µεταφορικών µέσων για τις Οµάδες Β1 Μηχανήµατα Έργου εκτός Σαρώθρων 
και Β2 Σάρωθρα της διακήρυξης στην εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι ΜΙΧΑΛΗΣ, Εµπόριο 
– Ανταλλακτικά – Συντήρηση Μηχανηµάτων Καθαρισµού, Λ. Λαυρίου 97 
Γλυκά Νερά ΤΚ 15354, τηλ. 2106616357, φαξ 2106610590, ΑΦΜ 115308694 
∆.Ο.Υ. Κορωπίου, e-mail: siderism@otenet.gr, ως κάτωθι: 
 
α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οµάδα 
Συµµετοχής 

Ποσό 
Προσφοράς 
σε ευρώ 
άνευ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24% Ποσό σε 
ευρώ µε 
ΦΠΑ  

1 ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

Β1: Μηχανήµατα 
Έργου Εκτός 

18.900,00€ 4536,00 23.436,00
€ 

ΑΔΑ: 6Γ1ΧΩ93-ΣΘ5



6 

 Σαρώθρων 
  Β2: Σάρωθρα 5.400,00€ 1296,00 6.696,00€ 
      
   Τιµή 

Εργατοώρας 
30,00€ 

7,2 37,20€ 

 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα….» 
 

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

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 3996/16.01.2019 Πρακτικού Νο2 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 
 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης  ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ µε ΑΦΜ 
115308694 ∆ΟΥ Κορωπίου ως οριστικό  ανάδοχο της υπηρεσίας 
Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για 
την Οµάδα Β1 «Μηχανήµατα Έργου Εκτός Σαρώθρων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου µέχρι το ποσό των 23.436,00€  συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και για την Οµάδα Β2 «Σάρωθρα» του ∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι το 
ποσό των 6.696,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν  
χαµηλότερη του προϋπολογισµού. 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ.  477/11.12.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 43832/17.12.2018 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 261/04.01/2019 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  της επιχείρησης « ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ». 
� Το από 16.01.2019 (αριθ. πρωτ. 3996) Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 3996/16.01.2019 Πρακτικό Νο2 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού 
υπηρεσίας Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής 
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Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Β1 «Μηχανήµατα Έργου 
Εκτός Σαρώθρων» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ µε ΑΦΜ 

115308694 ∆ΟΥ Κορωπίου ως οριστικό ανάδοχο της υπηρεσίας 
Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων 
για την Οµάδα Β1 «Μηχανήµατα Έργου Εκτός Σαρώθρων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι το ποσό των 23.436,00€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και για την Οµάδα Β2 «Σάρωθρα» του 
∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι το ποσό των 6.696,00€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν  
χαµηλότερη του προϋπολογισµού. 

 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 

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. 

 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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