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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-8-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..291/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..25ης/29-8-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Αυγούστου 2019.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. 
33013/23-8-2019.. 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  Πρακτικών  Ανοικτού Επαναληπτικού 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  για την 
προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και 
λήψη σχετικής απόφασης».  
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3  (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-
2019», CPV : 39830000-9   Α∆ΑΜ: 18REQ003903554 και 2) Έγκριση 
ανάδειξης οριστικών  αναδόχων  τις εταιρείες :   α) ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ 
για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)» 

3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων  για 
εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο4 για το διεθνή διαγωνισµό "Ενεργειακή 
αναβάθµιση - αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων 
χώρων - εφαρµογές smart cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο 
∆ιονύσου".».  
ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιαβίβαση της αριθ. 97/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 
ΨΡΞΕΟΛ∆Μ-ΩΡΨ) απόφασης του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» για λήψη 
απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθ. 498/12-12-2018 (Α∆Α: 
Ω194Ω93-ΣΜΙ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «Σύνταξη 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019». 
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ΘΕΜΑ 3ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος 
«Έγκριση πρακτικού Νο3  (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-2019», CPV : 39830000-9   Α∆ΑΜ: 18REQ003903554 
και 2) Έγκριση ανάδειξης οριστικών  αναδόχων  τις εταιρείες :   α) ΝΕΑΣΗ 
ΜΟΝ ΕΠΕ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)»  λέγοντας 
ότι πρέπει να συζητηθεί λόγω α) λήξης των Συµβάσεων και β)  έναρξης της 
νέας ∆ηµοτικής περιόδου  νέας σχολικής χρονιάς & του χρόνου που 
απαιτείται για την επικύρωση των σχετικών Αποφάσεων ανάδειξης,  των 
Οργάνων ∆ιοίκησης του ∆ήµου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και την 
συνέχεια τη συζήτησή του». 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..291/2019.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού Νο3  (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-
2019», CPV : 39830000-9   Α∆ΑΜ: 18REQ003903554 και 2) Έγκριση 
ανάδειξης οριστικών  αναδόχων  τις εταιρείες :   α) ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ 
για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)» 

 
 
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 N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

5. την υπ’ αριθµ.9160/782/31-03-2017 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

6. το υπ’ άριθµ πρωτ ΕΞ306922-2017/10001 / 20-11-2017  ΣΩΜΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 

7. την αριθµ µε Α∆Α : ΩΡΕΝΩ93-05∆, ,  Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης 
του ∆ήµου ∆ιονύσου  σύµφωνα µε την  οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη 
και η διάθεση της πίστωσης στον   Κ.Α:. i) 10.6634.0005  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού»  µε ποσό 1.300,00€ 
(ΑΑΥ 657) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 και στον  
αντίστοιχο Κ.Α. 10.6634.0005  , του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2019 µε ποσό 11.782,00€ 

8. Την 52/19-6-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  
«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η 
ΕΣΤΙΑ» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η 
διάθεση πίστωσης ποσού 21.024,20 € σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 58 
/2018 ΠΑΥ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6634 του προϋπολογισµού οικ έτους 
2018 για την προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού του ΝΠ για 
το έτος 2018-2019  

9. Την 121/05-06-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και 
η διάθεση πίστωσης ποσού 29.267,96€   . 

10. Την 86/15-10-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και 
η διάθεση πίστωσης 13.757,80€   . 

11. την  αριθµ   499/12-12-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η από 05/2018 µελέτη της ∆/νσης 
Οικονοµικών  Υπηρεσιών  -Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης υλικών  και 
β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
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12. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 68276) 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.g

ov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

21/12/2018 21/12/2018 
 

18/01/2019 
Ωρα 15:00 

 
Την Πεµπτη  24/01/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: ««Προµήθεια Ειδών 
Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των ΝΠ∆∆ αυτού 2018-2019 » που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
499/2018 Απόφαση 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 είχε 
κατατεθεί προσφορά από τις  εξής εταιρίες : 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

1 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 18/01/2019 14:23:49  124717 

2 ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ 18/01/2019 14:25:28  124760  

 
13. την αριθµ     76/12-03-2019  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ  µε ΑΦΜ 099073576 
∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε έδρα στον Άγιο Στέφανο  Αττικής , επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 14 Τ.Κ. 14565  τηλ: 210-6218818 e-mail:neasi@otenet.gr µε 
προσφερόµενη τιµή  70.624,48 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %, 
αναδείχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α, Β, Γ & ∆) 
καθώς η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

14. τη µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 435/09.04.2019 Προδικαστική Προσφυγή της 
εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
» κατά της 76/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
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15. το  από 15-04-2019 αίτηµα Παρέµβασης της εταιρείας «ΝΕΑΣΗ ΕΠΕ» 
προς την ΑΕΠΠ για την απόρριψη της 435/09.04.2019 Προδικαστικής 
Προσφυγής 

16.  το αριθ. 16934/19-04-2019  έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  µε τις 
απόψεις της ∆ιοίκησης επ’ αυτής. 

17. την αριθµ 587/08-4-2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής 
Προσφυγής του οικονοµικού φορέα «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» 

18. την αριθµ     236/02-07-2019  ΑΟΕ  σύµφωνα µε την οποία ακυρώθηκε η 
αριθµ 76/2019 ΑΟΕ και αναδείχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι οι 
εταιρείες «ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ» και «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 

19. Τις προσκλήσεις  υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τις 
εταιρείες  «ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ» και  «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ». Οι  
προσκλήσεις απεστάλησαν  ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ.  

20. Την ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

21. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 17626/25-4-2019 (ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ) και 30414/23-
07-2019 (ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ) δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε έντυπη 
µορφή).  

22. Το Πρακτικό Νο. 3 (33234/27-08-2019 δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 499/2018 (που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο: «…..Στον 
‘Αγιο Στέφανο, σήµερα 26-07-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00πµ, 
στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την µε την υπ.αριθ. 499/2018 
απόφαση ΟΕ του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά οι 
προσωρινοί ανάδοχοι στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού µε αριθ. 68276 του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ της υπ’ αριθ. Πρωτ. 
5064/44024/18-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ αυτού 2018-2019» προϋπολογισµού 
77.131,96€ συµπ. ΦΠΑ. Κατόπιν της υπαριθ. 236/2019 Α.Ο.Ε του ∆ήµου 
∆ιονύσου, σε συµµόρφωση µε την 587/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ 
ανακηρύχθηκαν ως προσωρινοί  ανάδοχοι:1. Η εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ 
ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α Α ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ και ΟΜΑ∆Α Γ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ µε προσφερόµενη τιµή 39.425,70 
€ συµπ. ΦΠΑ 24%2. Η εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Αλεξάνδρου για 
την  ΟΜΑ∆Α Β ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ και ΟΜΑ∆Α ∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ µε προσφερόµενη τιµή 33.743,62€ συµπ. ΦΠΑ 
24%Απεστάλη στους ως άνω προσωρινούς αναδόχους  µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην διακήρυξης ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού.Σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, 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 
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υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.Η Επιτροπή προχώρησε στις 
25/07/2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις 
25.07.2019 και στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των 
προσωρινών αναδόχων που προσκοµίστηκαν στο ∆ήµο : 

 

 Προσωρινός ανάδοχος Αριθµός πρωτοκόλλου 

1 ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ 17626/25-04-2019 

2 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΣ 

30414/23-07-2019 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ήταν πλήρης οι φάκελοι σύµφωνα µε τους 
όρος της διακήρυξης.Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την 
Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η  «Προµήθεια Ειδών 
Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των ΝΠ∆∆ αυτού 2018-2019» προϋπολογισµού 77.131,96€ συµπ. 
ΦΠΑ.  

1. στην εταιρεία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 099073576 ∆ΟΥ Κηφισιάς µε 
έδρα τον ‘Αγιο Στέφανο, οδός Λ. Μαραθώνος 14 τκ 14565  για την ΟΜΑ∆Α Α 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ και ΟΜΑ∆Α Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
µε προσφερόµενη τιµή: ΟΜΑ∆Α Α 12.175,36 € και ΟΜΑ∆Α Γ 27.250,34 € , 
σύνολο 39.425,70€ συµπ. ΦΠΑ 24%. 

2. στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ µε ΑΦΜ 031275077, 
∆ΟΥ Χαλανδρίου µε έδρα τα Βριλήσσια , οδός Θερµοπυλών 35 τκ 15235 για 
την  ΟΜΑ∆Α Β ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ και ΟΜΑ∆Α ∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ µε προσφερόµενη τιµή ΟΜΑ∆Α Β 20.406,06€ και ΟΜΑ∆Α ∆ 
13.337,56€ σύνολο 33.743,62€ συµπ. ΦΠΑ 24% 

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

1. Την  έγκριση του Πρακτικού  Νο.3 (33234/27-08-2019 δικαιολογητικών 
κατακύρωσης)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ  µε ΑΦΜ 099073576 
∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε έδρα στον Άγιο Στέφανο  Αττικής , επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 14 Τ.Κ. 14565  τηλ: 210-6218818 e-mail:neasi@otenet.gr 
µε προσφερόµενη τιµή  39.425,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 
%, ως οριστικού αναδόχου για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & 
Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)   
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3. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ  µε ΑΦΜ 031275077 ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο 
Βριλησσίων Αττικής , επί της οδού Θερµοπύλων 35 Τ.Κ. 15235,  τηλ: 
210-6138542, e-mail:andreskourias@gmail.com µε προσφερόµενη 
τιµή 33.743,62€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% ως οριστικού  
αναδόχου για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ)   

 
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 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  
� τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 
� τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»]  
� το υπ’ άριθµ πρωτ ΕΞ306922-2017/10001 / 20-11-2017  ΣΩΜΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 
� Την 52/19-6-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  

«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η 
ΕΣΤΙΑ».  
� Την 121/05-06-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  

«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
� Την 86/15-10-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  

«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
� τις αριθ. 499/12-12-2018, 76/12-03-2019, 236/02-07-2019 αποφάσεις 

της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5064/44024/18-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� τη µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 435/09.04.2019 Προδικαστική Προσφυγή. 
� το  από 15-04-2019 αίτηµα Παρέµβασης. 
� το αριθ. 16934/19-04-2019 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής. 
� την αριθ. 587/08-4-2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ. 
� Τις προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
� Την ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
� Τα υπ’ αριθ. πρωτ 17626/25-4-2019 και 30414/23-07-2019 

δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε έντυπη µορφή).  
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� Το Πρακτικό Νο.3 (33234/27-08-2019 δικαιολογητικών κατακύρωσης)  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο.3 (33234/27-08-2019 δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-2019». 

. 

2.- Ανακηρύσσει την εταιρία ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 099073576 ∆ΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 14 Τ.Κ. 14565  τηλ: 210-6218818 e-mail:neasi@otenet.gr µε 
προσφερόµενη τιµή €39.425,70 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %, ως 
οριστικό ανάδοχο για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & Γ - Α’ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)   

  

3.- Ανακηρύσσει την εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  µε ΑΦΜ 
031275077 ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής , 
επί της οδού Θερµοπύλων 35 Τ.Κ. 15235, τηλ: 210-6138542, e-
mail:andreskourias@gmail.com µε προσφερόµενη τιµή €33.743,62 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% ως οριστικό ανάδοχο για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 
(Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)   

 
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. Κριεµάδης Στέφανος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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