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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: ..6/2019.. 

 
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».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για 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. 
 
 

ΑΔΑ: 6ΙΦ2Ω93-3ΡΗ



4 

Αριθµός Απόφασης:  ..6/2019.. 
 
� 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».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 
 
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 αριθµ 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. την αριθµ     113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης, στους  Κ.Α. i) 20.6662.0001 µε τίτλο “Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού” µε ποσό 84.450,00€   (ΑΑΥ  409 / 2018) ii) 
20.6662.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 
10.000,00 € (ΑΑΥ 410 / 2018)  iii) 35.7135.0004 «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά κλπ)» µε ποσό 
6.000,00 € (ΑΑΥ 411/2018) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2018 και τον Κ. Α. 20.6662.0001 µε ποσό 24.760,66 € του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 β) η από 4/2018 Μελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

6. την αριθµ   265/22-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την 
ΟΜΑ∆Α Α η εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) 

7. την αριθµ   297/10-7-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών της  
ΟΜΑ∆ΑΣ  Α στην  εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) και 
εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό 
διαγωνισµό για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ και την ίδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών 

8. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27476/3277/28-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την 
οποία προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός . Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 

Έως την Τετάρτη. 
12/09/2018. 
ώρα 15:00µµ. 

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

Πέµπτη   13/09/2018  
& ώρα 10:00-10:30 
πµ 

 
Την Πέµπτη στις  13/09/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου  για τις οµάδες Β & Γ » 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 113/17-4-2018 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, είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής 

1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α Β    

2 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ    

 

 
9. Την  αριθµ  413/06-11-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες  : α)  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΕΠΕ    µε ΑΦΜ 095767398  ∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο 
Αγίου ∆ηµητρίου, Στρ. Παπάγου 10-12  Άγιος ∆ηµήτριος  Τ.Κ. 17343,  τηλ: 
210-9704600, e-mail: info@nikita.gr  µε προσφερόµενη τιµή 8.897,99 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  ανακηρύχθηκε  προσωρινός 
ανάδοχος για την ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
β)  ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ   µε ΑΦΜ 099941661  ∆ΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  µε έδρα 
στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80  Άλιµος  Τ.Κ. 17456,  τηλ: 210-9933536, e-
mail: info@arpedon.com µε προσφερόµενη τιµή 21.065,62€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  ανακηρύχθηκε  προσωρινός 
ανάδοχος για την ΟΜΑ∆Α Γ  καθώς η προσφορά της ήταν  πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

10. Την 39924/19-11-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς τις  εταιρείες  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ    
και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ    

11. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 40460/22-11-2018  δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ    και τα   υπ΄άριθµ πρωτ 
40641/23-11-2018   δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ 
ΙΚΕ    

12. Το Πρακτικό Νο.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (3325/11-01-2019) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 113/2018 (που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) «….η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 113/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
απέστειλε την υπ’ αριθµ. 39924/19.11.2018 Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, 
στους προσωρινούς ανάδοχους του εν θέµατι διαγωνισµού 
α)Καλογερόπουλο Νικήτα Ε.Π.Ε. και β)ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ, όπως αυτοί 
αναδείχθηκαν από την υπ’ αριθµ. 413/06.11.2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 61ΤΝΩ93-Θ∆Μ). Η Επιτροπή συνεδρίασε 
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σήµερα 13.12.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία οι προσωρινοί ανάδοχοι 
κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβαν αριθµό 
πρωτοκόλλου α)40460/22.11/18 & β)40641/23.11.2018 αντίστοιχα. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 
2.2.9.2 της διακήρυξης. Από το έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε: α) 
τα δικαιολογητικά της εταιρείας “Καλογερόπουλος Νικήτας Ε.Π.Ε. “  είναι 
πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  
‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. β) τα δικαιολογητικά της εταιρείας “ 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ “  παρουσίασαν ελλείψεις και σύµφωνα µε το Ν.4412/16 
Αρ.103, ζητήθηκε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (13/12/18) η 
προσκόµιση σχετικών εγγράφων εντός πενθηµέρου. Η εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ 
ΙΚΕ, υπέβαλλε τα σχετικά έγγραφα σε σφραγισµένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε αριθµό 43987/18.12.18 εντός του ζητούµενου 
χρονικού διαστήµατος. Εν συνεχεία η επιτροπή συνεδρίασε και πάλι στις 
10/1/2019 και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν,  έκρινε ότι 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
Β & Γ στις εταιρείες: α)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. µε έδρα 
Στρατηγού Παπάγου 10-12, Άγιος ∆ηµήτριος Αττικής ΤΚ17343, ΑΦΜ: 
095767398, ∆ΟΥ Αγίου ∆ηµητρίου E-mail: info@nikita.gr για την οµάδα Β 
και β) ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ µε έδρα Ιωνίας 80, Άλιµος 
Αττικής ΤΚ17456, ΑΦΜ: 099941661, ∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου E-mail: 
info@arpedon.com για την οµάδα Γ.  
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
1. Την  έγκριση του  Πρακτικού  Νο2.  3325 /11-01-2019 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ    
µε ΑΦΜ 095767398  ∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίου 
∆ηµητρίου, Στρ. Παπάγου 10-12  Άγιος ∆ηµήτριος  Τ.Κ. 17343,  τηλ: 
210-9704600, e-mail: info@nikita.gr  µε προσφερόµενη τιµή 8.897,99 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  ως οριστικού αναδόχου για την 
ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  
 

3. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ   µε ΑΦΜ 099941661  
∆ΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  µε έδρα στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80  Άλιµος  Τ.Κ. 
17456,  τηλ: 210-9933536, e-mail: info@arpedon.com µε 
προσφερόµενη τιµή 21.065,62€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  
ως οριστικού  αναδόχου  για την ΟΜΑ∆Α Γ  καθώς η προσφορά της 
ήταν  πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 

ΑΔΑ: 6ΙΦ2Ω93-3ΡΗ



7 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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 
� την αριθ. 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� τις αριθ. 113/17-4-2018, 265/22-6-2018, 297/10-7-2018 & 413/6-112-

2018 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27476/3277/28-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� Την 39924/19-11-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προς τις  εταιρείες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ    
και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ    
� Τα  υπ’ αριθ. πρωτ 40460/22-11-2018  δικαιολογητικά κατακύρωσης 

της εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ και τα υπ’ αριθ. 
πρωτ 40641/23-11-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ    
� Το Πρακτικό Νο.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (3325/11-01-2019) της 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2. 3325/11-01-2019 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
 

2. Ανακηρύσσει την εταιρεία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ    µε 
ΑΦΜ 095767398  ∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίου 
∆ηµητρίου, Στρ. Παπάγου 10-12  Άγιος ∆ηµήτριος  Τ.Κ. 17343,  τηλ: 
210-9704600, e-mail: info@nikita.gr  µε προσφερόµενη τιµή 8.897,99 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  ως οριστικού αναδόχου για την 
ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  
 

3. Ανακηρύσσει την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ   µε ΑΦΜ 099941661  ∆ΟΥ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  µε έδρα στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80  Άλιµος  Τ.Κ. 
17456, τηλ: 210-9933536, e-mail: info@arpedon.com µε 
προσφερόµενη τιµή 21.065,62€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  
ως οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Γ καθώς η προσφορά της ήταν  
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
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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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