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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-9-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..311/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..26ης/23-9-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..23η Σεπτεµβρίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
35649/19-9-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Καλαφατέλη, ∆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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Παροχή νοµικής υποστήριξης αιρετών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αποζηµίωσης µετακινούµενων αιρετών στο 1ο Συνέδριο  
Restart  Mai City στα Τρίκαλα Θεσσαλίας».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αποζηµίωσης µετακίνησης ∆ηµάρχου στις Βρυξέλες για 
συµµέτοχη στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (EWRC)».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Kατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 300.000,00€ (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα της κ. ∆εληδηµητρίου ∆ήµητρας περί καταβολής 
αποζηµίωσης  λόγω πτώσης δέντρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «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 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κας Πατέλη Ειρήνης  και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
κου Μαραντά Γεωργίου  και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
«Συντήρησης & Προµήθειας Ανταλλακτικών Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος 
Μάρκας Komtech τύπου Axtor 5010 C13 F» Προϋπολογισµού 67.518,00€ 
συµ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου – του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Συντήρησης & Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων», συνολικού ποσού 
38.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 

υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 74.263,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%». 

ΘΕΜΑ 18ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 
ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Χριστίνα». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 
ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Βιολέττα». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 
ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, στη Μητροπούλου Παναγιώτα». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  
Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   Α Β 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ” µέσω του “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”  για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET 
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «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 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Τσουδερός Ιωάννης 
3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
7. Τσούκας Παναγιώτης 
8. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 
9. Τσεβάς Χρήστος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  
Αριθµός Απόφασης: 311/2019 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 

υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 74.263,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

Με την αριθ. 128/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα της υπηρεσίας 
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Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ004210403 2018-12-17.  

Με τις αριθµ. 748, 749, 750, 751, 752 & 753/18-12-2018  ΑΑΥ (Α∆Α: 
6ΡΞΕΩ93-205, 6ΓΥ0Ω93-ΕΨ4, 6880Ω93-ΩΡΘ, ΩΓΝ4Ω93-25Ξ, 7ΣΛ2Ω93-
0ΞΒ &66ΟΧΩ93-ΝΓΦ) , έγινε η διάθεση και εκκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ004236102 2018-12-20, 18REQ004236192 
2018-12-20, 18REQ004236735 2018-12-20, 18REQ004237034 2018-12-20, 
18REQ004237367 2018-12-20 & 18REQ004237490 2018-12-20  αντίστοιχα.  

Με την αριθµ. 506/2018 (Α∆Α:ΨΛΓ4Ω93-15Φ) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής (AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι όροι διακήρυξης του 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44333/5095/20-12-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 18PROC004240936 2018-12-200) προκηρύχθηκε ο ανοικτός 
διαγωνισµός, µε καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προσφορών την 
6/02/2019 και ηµεροµηνία αποσφράγισης αυτών την 12/02/2019.  
 
Με την αριθ. 43/2019 (Α∆Α: ΩΚΓ5Ω93-ΡΜ9) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής (AOE), τροποποιήθηκε η αριθ. 506/2018 ΑΟΕ ως προς τα µέλη 
της επιτροπής διαγωνισµού. 
 
Με την αριθ. 149/2019 (Α∆Α: 6ΘΣΥΩ93-Γ99) ΑΟΕ, η εταιρία µε την επωνυµία 
«ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», ΑΦΜ: 047632368, ∆.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 
ανακηρύχθηκε, ως προσωρινός ανάδοχος για την εν θέµατι υπηρεσία,αντί του 
συνολικού ποσού των 51.984.52€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 
(καθαρό ποσό 41.923.00€, ποσό ΦΠΑ 10.061.52€). 
 
Η αριθ.149/2019 (Α∆Α: 6ΘΣΥΩ93-Γ99) ΑΟΕ κοινοποιήθηκε µέσω του 
συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ στους συµµετέχοντες στις 22/05/2019 και δεν 
υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές ή άλλα  ένδικα µέσα. 
 
Στις 9/7/2019 µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ αποστάλθηκε στο 
προσωρινό ανάδοχο πρόσκληση γι την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος στις 26/07/2019 & 29/07/2019 κατέθεσε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Την Πέµπτη 29/08/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
506/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. 43/2019 ΑΟΕ και ισχύει, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη 
παραλαβή και αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το 
από 02/09/2019 Πρακτικό Νο3, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
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«Στον Άγιο Στέφανο σήµερα 29-08-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., 
στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος) 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 43&128 Αποφάσεις 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο 
προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στον υπ’ αριθµ. 68790 Ηλεκτρονικό 
∆ιαγωνισµό στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ, της υπ’ αριθµ. πρωτ. 44333/5095/20-12-
2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή Υπηρεσίας 
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικής προϋπολογιζόµενης 
αξίας 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 45259000-7 (Επισκευή 
και Συντήρηση Εγκαταστάσεων) - Α∆ΑΜ: 18PROC004240936 2018-12-20. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι 

υπάλληλοι: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Μέλος Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 
ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Α’ 

2. Μέλος 
Όλγα Καψούρου 
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε 
βαθµό Α’ 

3. Μέλος 
Βαφειάδου Ειρήνη 
∆Ε Κλάδου ∆1 ∆ιοικητικού µε βαθµό 
Β’ 

 
 
Με την υπ’ αρ. 149/13-5-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
6ΘΣΥΩ93-Γ99) ανακηρύχθηκε η προσωπική επιχείρηση ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΜ ΤΕΕ 7615, ΑΦΜ 047632368, ∆ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως 
προσωρινός ανάδοχος για την υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών 
Πόσιµου Νερού αντί ποσού 51.984,52€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Σε συνέχεια της 149/2019 ΑΟΕ, απεστάλη στις 9/7/2019 στην εταιρεία 
“ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ”, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε την 
οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) 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 στην παράγραφο 2.2.9.2 
της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3., καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παρ. 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, 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 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 ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 9-07-2019. Ο προσωρινός 
ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 26-7-2019 το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και συγχρόνως τα κατέθεσε και σε έντυπη µορφή στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 29-7-2019 (αρ. πρωτ. 31148/29-7-2019). 
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
Επιπλέον, ο ανάδοχος κατέθεσε µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 26/7/2019 αίτηµα 
παράτασης που αφορούσε την κατάθεση πιστοποιητικών πρωτοδικείου της 
συνεργαζόµενης εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΕΕ. Μαζί µε το αίτηµα 
παράτασης κατατέθηκε Υ∆ της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΕΕ που αναφέρει 
ότι η εταιρεία έχει αιτηθεί στα αρµόδια τµήµατα του πρωτοδικείου να εκδοθούν 
πιστοποιητικά α) περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, β) περί µη 
κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση – πτωχευτικό συµβιβασµό , γ) περί µη 
λύσεως , δ) περί µη κατάθεσης αιτήσεως για θέση σε ειδική εκκαθάριση , ε) 
περί κατάθεσης δικογράφου αιτήσεως για συνδιαλλαγή – εξυγίανση στ) περί 
µη κατάθεσης αιτήσεως για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή 
συνεκκαθαριστή , εµπρόθεσµα και θα τα προσκοµίσει άµεσα αµέσως µετά την 
έκδοση τους από το πρωτοδικείο. Επιπλέον κατατέθηκαν αντίγραφα αιτήσεων 
των ανωτέρω πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο µε ηµεροµηνία 18-7-2019 
και ηµεροµηνία παραλαβής στις 2-8-2019. 
Στις 2-8-2019 κατατέθηκαν ηλεκτρονικά και στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (ΑΠ 
31622) τα εν λόγω πιστοποιητικά. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 29-8-2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εταιρεία ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά Μέσα’’ της 
διακήρυξης. Έχουν προσκοµισθεί τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3 και επίσης τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής των παρ. 2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης.  
Τα δικαιολογητικά αυτά έχουν προσκοµισθεί και στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
σε σφραγισµένο φάκελο (ΑΠ 31148/29-7-2019). 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την συνεργαζόµενη εταιρεία 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ Α & ΣΙΑ ΕΕ.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά Μέσα’’ της 
διακήρυξης. Έχουν προσκοµισθεί τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι 
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δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3 και επίσης τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής των παρ. 2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης.  
Τα δικαιολογητικά αυτά έχουν προσκοµισθεί και στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
σε σφραγισµένο φάκελο (ΑΠ 31148/29-7-2019) και κατόπιν του αιτήµατος 
παράτασης που υποβλήθηκε, στις 2-8-2019 κατατέθηκαν ηλεκτρονικά και στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου τα πιστοποιητικά του πρωτοδικείου που απαιτούνται 
σύµφωνα µε την παρ. 2.2.3.2 & 2.2.3.4 (ΑΠ 31622/2-8-2019). 

 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί η Υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, στην εταιρεία 
ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΜ ΤΕΕ 7615, ΑΦΜ 047632368, ∆ΟΥ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έδρα επί της οδού Σπύρου Παπασπύρου 25, Τ.Κ. 19002 
Παιανία, τηλ. 2105745704, email: manesis2@yahoo.gr) αντί ποσού 
51.984,52€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 

 
Προµηθευτής 

α/α 
Προσφοράς 
Συστήµατος 

Είδος Καθαρή Αξία ΦΠΑ 24% Συνολική Αξία 

1. 
ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

127577 

45259000-7 
(Επισκευή και 
Συντήρηση 

Εγκαταστάσεων) 

41.923,00 € 10.061,52 € 51.984,52 € 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…..» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44333/5095/20-12-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 18PROC004240936 2018-12-200) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Τα από 2/9/2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 
 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. η έγκριση του από 2/9/2019 Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

2. την ανακήρυξη της προσωπικής επιχείρησης µε την επωνυµία 

«ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µε αριθµό µητρώου ΤΕΕ 7615, ΑΦΜ: 

047632368, ∆.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έδρα επί της οδού Σπύρου 

Παπασπύρου 25, Τ.Κ. 19002 Παιανία, ως οριστικό ανάδοχο για την 

υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, αντί του 
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συνολικού ποσού των 51.984.52€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 

(καθαρό ποσό 41.923.00€, ποσό ΦΠΑ 10.061.52€) γιατί η 

δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά 

Μέσα’’ της οικείας διακήρυξης. Και δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισµού της παρ. 2.2.3 και επίσης τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παρ. 

2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης. 

 

Η ανωτέρω υπηρεσία υπόκειται σε δικαίωµα προαίρεσης η άσκηση του 

οποίου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα 

µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η δε αξία του ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των 25.992,26€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 

20.961,50€, ποσό ΦΠΑ 5.030,76€). 

 

Η Οικονοµική επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44333/5095/20-12-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC004240936 2018-12-200) 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Τα από 2/9/2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το από 2/9/2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία Συντήρησης & 

Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & 

∆εξαµενών Πόσιµου Νερού.  

2. Ανακηρύσσει την προσωπική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΑΝΕΣΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µε αριθµό µητρώου ΤΕΕ 7615, ΑΦΜ: 047632368, 

∆.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έδρα επί της οδού Σπύρου Παπασπύρου 25, Τ.Κ. 

19002 Παιανία, ως οριστικό ανάδοχο για την υπηρεσία Συντήρησης & 

Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & 
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∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, αντί του συνολικού ποσού των 51.984.52€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 41.923.00€, ποσό 

ΦΠΑ 10.061.52€) γιατί η δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και 

σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 

‘’Αποδεικτικά Μέσα’’ της οικείας διακήρυξης. Και δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2.2.3 και επίσης τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παρ. 

2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης. 

 

Η ανωτέρω υπηρεσία υπόκειται σε δικαίωµα προαίρεσης η άσκηση του 

οποίου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα 

µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η δε αξία του ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των 25.992,26€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 

20.961,50€, ποσό ΦΠΑ 5.030,76€). 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 
8. Τσεβάς Χρήστος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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