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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..8/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Ιανουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. 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. 
.3336/25-1-2018.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου 
θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ 
Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια 
Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 4ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK 
TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».  
� ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
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17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  

ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
άλατος».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού 
και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».  
ΘΕΜΑ 10ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου 
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και 
την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».  
ΘΕΜΑ 12ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε βάρος 
αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 
πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία ανατροπής την 
31/12/2017». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της 
Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου 
ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   3. Καρασαρλής Αναστάσιος 
4. Στάικος Θεόδωρος      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..8/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος 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. Την 183/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 

5. Την 37/15-5-2017 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. 74 
/2017 ΠΑΥ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6634 του προϋπολογισµού οικ έτους 
2017 για την προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού του ΝΠ για 
το έτος 2017-2018  

6. Την 49/11-04-2017 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  . 

7. Την 50/23-05-2017 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. 

8. Την 03/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  (Τµήµα 
Προµηθειών & ∆ιαχείρισης υλικών ) του ∆ήµου ∆ιονύσου που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.  

9. Την αριθµ   286/17-10-20172017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : 
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Τακτικά Μέλη 1) Ντόστης ∆ηµήτριος 2) Παρασκευάς Ιωάννης 3) 
Λεκαράκου Γεωργία   Αναπληρωµατικά Μέλη 1)Κολιάτσα Αλεξάνδρα 2) 
Παπαδοπούλου Αθηνά   

10. Την 286/17-10-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη για την  «προµήθεια ειδών καθαριότητας  & 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-2018.» και η διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 13.678,44€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ   µε χρέωση του ΚΑ  
10.6634.0005  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» (ΑΑΥ 
757) β) η  από 03/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  
(Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης υλικών)  γ) οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  
«Προµήθειας ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-
2018 » 

11. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 34774/3111/26-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν  

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως την 
Παρασκευή . 
10/11/2017. 
ώρα 
15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

∆ευτέρα 
13/11/2017 & 
ώρα 10:00-10:30 
πµ 

 
12. Την αριθµ  349/28-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

σύµφωνα µε την οποία  η 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, ανακηρύχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης.  

13. Την υπ’αριθµ 41383/12-12-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς την εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.  

14. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 42307/19-12-2017 δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
15. Το Πρακτικό Νο. 2 (2144/16-01-2018) (δικαιολογητικών κατακύρωσης 

) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 286/2017 (που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο :”………….Της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 
2017-2018 » συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 69.547,01 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, CPV 39830000-9  (προϊόντα καθαρισµού), 
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Αριθ. ∆ιακήρυξης 34774/3111/26-10-2017).Σε συνέχεια των υπ’ άριθµ 
37362/14-11-2017 Πρακτικού Νο.1  & 41383/12-12-2017 Πρόσκλησης,   
συνήλθε  στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα 15 Ιανουαρίου  
2018 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού προκειµένου να ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσωρινού  αναδόχου. Με το Πρακτικό Νο1 της 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών συµµέτοχης της τεχνικής και της 
οικονοµικής  προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την 
ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ  µε ΑΦΜ 031275077 ∆.Ο.Υ. 
Χαλανδρίου µε προσφερόµενη συνολική τιµή 67.486,65 € . Με την 
υπ΄αριθ. 349/28-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον  συµµετέχοντα. Σε συνέχεια 
της 349/28-11-2017, ΑΟΕ απεστάλη η 41383/12-12-2017 Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία “ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ”, 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 που 
περιγράφονται στο άρθρο  16Β  της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου  13. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα (“προσωρινό ανάδοχο”), εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. Επίσης η Επιτροπή 
προχώρησε στις 15.01.2018 στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ. 
42307/19-12-2017 φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι 
στοιχεία:  
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης: Απόσπασµα ποινικού µητρώου , 
Πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, 
Πιστοποιητικά από αρµόδια ∆ικαστική Αρχή (Πρωτοδικείο Αθηνών) ότι δεν 
τελεί υπό: αναγκαστική διαχείριση, έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής 
διαχείρισης, καθεστώς συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, πτωχευτικό 
συµβιβασµό πτώχευση, Ένορκη Βεβαίωση  
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (ΕΦΚΑ, ΤΕΑΥΕΤ,),Βεβαίωση 
Λειτουργίας Επιχείρησης Βεβαίωση µεταβολής εργασιών φυσικού 
προσώπου Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που είναι 
πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 16Β της διακήρυξης. 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί η “ Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  
αυτού  για τα έτη 2017-2018 »  στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
µε   ΑΦΜ 031275077 ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
67.486,65 €. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα….» 

 
 
Το πρακτικό Νο2  κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 16-1-2018.  
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1. Την  έγκριση του Πρακτικού Νο2. 2144/16-01-2018 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 
2. 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 67.486,65 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού 
αναδόχου  καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών  και συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης.  
 
 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� 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  
� Την 183/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 
� Την 37/15-5-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  

«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η 
ΕΣΤΙΑ» .  
� Την 49/11-04-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  

«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
� Την 50/23-05-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  

«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
� Την 03/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  (Τµήµα 

Προµηθειών & ∆ιαχείρισης υλικών) του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
� Την αριθ.  286/17-10-20172017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
� Την 286/17-10-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34774/3111/26-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
� Την αριθ.  349/28-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. 41383/12-12-2017 πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.  
� Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 42307/19-12-2017 δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
� Το Πρακτικό Νο. 2 (2144/16-01-2018) (δικαιολογητικών κατακύρωσης ) 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2 2144/16-01-2018 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. 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 €67.486,65 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως οριστικό ανάδοχο καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
των τεχνικών προδιαγραφών και συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης.  

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

ΑΔΑ: 6ΗΟ2Ω93-060


		2018-01-31T09:43:08+0200
	Athens




