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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-9-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..232/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-9-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Σεπτεµβρίου 2017.., 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. 
..27674/8-9-2017.. 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∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Αποκατάσταση του 
Συστήµατος ∆ιέγερσης της Γεννήτριας του Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος 
της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και 
όρων διακήρυξης της “Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών’’ του ∆ήµου 
∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 380.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε, λόγω επίστρωσης ανοίγµατος που προκλήθηκε στην 
ιδιοκτησία της, από συνεργείο του τµήµατος ύδρευσης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή αίτησης δικηγόρου κου Εµµ. Φραντζεσκάκη, αναφορικά 
µε την αµοιβή του». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την παροχή  υπηρεσίας 
τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονοµικών 
Καταστάσεων του ∆ήµου για τις χρήσεις 2016-2017 και του καταργηθέντος 
ΝΠ∆∆ Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ»» για τη χρήση 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ (6.500,00 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων 
διακήρυξης της “Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογίσου 38.984,86€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών 
του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»».  
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� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 
ανακήρυξη οριστικού  µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», 
προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων 
διακήρυξης για την «Εκτέλεση εργασιών στο Κοιµητήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου” 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη καθώς και Ενηµέρωση & Αναβάθµιση 
Λογισµικού εξοπλισµού»»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, και λοιπού Μηχανογραφικού 
Εξοπλισµού.» (CPV: 30236000-2 - Α∆ΑΜ: 17REQ001875295), β) της 
σχετικής µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού - Συγκρότηση 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης, για την 
προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 13ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισµού 200.000,00€ (µε ΦΠΑ)»    
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
µελέτης για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και 
υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό 
γυµναστήριο της ∆Ε ∆ιονύσου, µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό»    
 
 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. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Στασινοπούλου Αναστασία 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..232/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού  µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», 
προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.». 
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

Με την υπ΄αριθµ. 137/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η 
παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 161/20-06-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και η 
διάθεση πίστωσης  ποσού 26.843,04€ µε χρέωση του ΚΑ  15.6413.0003 µε 
τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών µεταφορά πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του Ο.Ε. 2017 (AAY 
589, A∆Α; Ω1Ζ1Ω93-6ΥΠ)  και πρόβλεψη πίστωσης τον ίδιο Κ.Α. Ο.Ε. 2018  
β) η υπ’ αριθ. 6/2017 µελέτη της και γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης 
του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Παροχής 
υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις». 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 18/07/2017. 
 
 Με την αριθµ. 204/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η 
εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. », (ΑΦΜ 
997182717, ∆ΥΟ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ),  ανακηρύχθηκε ως προσωρινός 
ανάδοχος για  την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, γιατί η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη 
του προϋπολογισθέντος κόστους. 
 
Με το αριθµ. πρωτ. 23917/14-08-2017 έγγραφο της η Επιτροπή διαγωνισµού 
προσκάλεσε τον προσωρινό µειοδότη για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε  την Πέµπτη 17.08.2017 το φάκελο 
δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο και έλαβε τον αριθµ. πρωτ. 24091/17-08-
2017. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. 
 
Τη ∆ευτέρα 4/9/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Μεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 161/2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει την 

αποσφράγιση του  διαγωνισµό για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της εν 

θέµατι υπηρεσίας.. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το 

Πρακτικό Νο2/4-9-2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 

σύµφωνα µε το οποίο:  

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 4η Σεπτεµβρίου 2017, 
ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00πµ σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 161/20-06-2017, Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
''Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις'' , (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 19774/1764/30-6-2017), αποτελούµενη από τους: 
 
Κατσουρό Βασίλειο ∆ηµοτικό Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει 

την κ.Μπακαφούκα Ανδριανή – Μιράντα (αρ. αναρρωτικής άδειας 
22883/31-7-2017) 

Λιάλιαρη Καλλιόπη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
Κολοβού Περιστέρα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
Με το υπ’ αριθµ. Νο1 πρακτικό αποσφράγισης του συνόλου των 
δικαιολογητικών (τεχνική και οικονοµική) και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 
εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», µε ΑΦΜ 
997182717, ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, µε έδρα επί της οδού Αχαρνών 70, 
Τ.Κ.14561 Κηφισιά,  ως προσωρινού αναδόχου για την 'Παροχή υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές , πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις''.  
  
 
Το ανωτέρω  πρακτικό επικυρώθηκε µε την αριθµ. 204/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», η αριθµ πρωτ. 23917/14-08-2017 
πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 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 Παράρτηµα Β της ανωτέρω διακήρυξης. 
 
Η εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 
ανταποκρινόµενη στη σχετική πρόσκληση υπέβαλε στο πρωτόκολλο τον 
αριθµ. 24091/17-08-2017 φάκελο «δικαιολογητικών κατακύρωσης». Η 
υποβολή είναι εµπρόθεσµη και συνεπώς αξιολογείται.   
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Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
µε αυτόν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα 
ακόλουθα: 
 
Α/Α ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  
1 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 231145/21-07-2017 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  
2 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12864/20-07-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 20/08/2017 
3 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 317897/20-07-2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΙΚΑ) ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 18/08/2017  
3.1 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 456771/23-03-2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Ε.Φ.Κ.Α.)  
4 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5500/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
4.1 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9182/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
4.2 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2478/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
4.3 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24079/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
4.4 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24082/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
4.5 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2491/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
5 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4605/17-5-2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ 
  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  είναι 
πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει στο Παράρτηµα Β της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί οριστικά η υπηρεσία για την ''Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές , πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις'' στην εταιρία µε την επωνυµία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», µε ΑΦΜ 997182717, ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, µε έδρα επί 
της οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ.145 61, Κηφισιά, γιατί κατέθεσε όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
 
Το συνολικό καθαρό ποσό των ως άνω υπηρεσιών, ανέρχεται στις 
55.970,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 13.432,80€, ήτοι 
συνολικά  ποσό  69.402,80€.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 
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1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το Πρακτικό Νο2/4-9-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. να εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/4-9-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. να ανακηρύξει την εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. », µε ΑΦΜ 997182717, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, 
και έδρα επί της οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ. 14561 Κάτω Κηφισιά, ως 
οριστικό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, 
αντί του συνολικού ποσού των 69.402,80€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%, αναλυτικά ως εξής: 

 
       

α/α 
δροµο

-
λογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛ
ΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟ
Σ 

ΠΡΟΟ
ΡΙΣΜΟ

Υ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟ
ΡΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΤΑ

ΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ 
ΑΝΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟ

ΓΙΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

(€) 

1 
Λ.∆ΙΟΝ
ΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΟΛΥ
ΤΕΧΝ
ΕΙΟΥ-
ΠΟΛΗ/  
ΠΑΝΕ
ΠΙΣΤΗ
ΜΙ-
ΟΥΠΟ
ΛΗ 
ΖΩΓΡ
ΑΦΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 
 50 
ΘΕΣΕΩΝ 

43 113,00 430 48.590,0
0 

2 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑ
ΝΟΣ 

ΕΝΤΟ
Σ 
ΑΤΤΙΚ
ΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 
 50 
ΘΕΣΕΩΝ 

120 290,00 12 3.480,00 

3 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑ
ΝΟΣ 

α. 
ΟΛΥΜ
ΠΙΑ 
β. 
∆ΕΛΦ
ΟΙ 
γ. 
ΜΥΚΗ

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 
 50 
ΘΕΣΕΩΝ 

α. 640 
β. 320 
γ. 320 

α. 1300,00 
β. 600,00 
γ. 600,00 

3 3.900,00* 
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ΝΕΣ- 
ΝΑΥΠ
ΛΙΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.970,00€ 

ΦΠΑ 24% 13.432,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 69.402,80€ 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο2/4-9-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� την υπ’ αριθ. 137/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Τις υπ’ αριθ. 161 και 204/2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� την υπ’ αριθ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου µε 

την οποία προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 18/07/2017. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει  το Πρακτικό Νο2/4-9-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. Κηρύσσει την εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α.Ε. », µε ΑΦΜ 997182717, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, και έδρα επί της 
οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ. 14561 Κάτω Κηφισιά, ως οριστικό ανάδοχο για 
την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, αντί του 
συνολικού ποσού των €69.402,80 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
αναλυτικά ως εξής: 

 
       

α/α 
δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛ
ΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟ
ΡΙΣΜΟ

Υ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙ

ΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΤΑ

ΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ 

ΑΝΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ (€) 

1 
Λ.∆ΙΟΝ
ΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΟΛΥΤ
ΕΧΝΕΙ
ΟΥ-
ΠΟΛΗ/  

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 
 50 
ΘΕΣΕΩΝ 

43 113,00 430 48.590,00 
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ΠΑΝΕΠ
ΙΣΤΗΜΙ
-
ΟΥΠΟ
ΛΗ 
ΖΩΓΡΑ
ΦΟΥ 

2 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑ
ΝΟΣ 

ΕΝΤΟΣ 
ΑΤΤΙΚ
ΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 
 50 
ΘΕΣΕΩΝ 

120 290,00 12 3.480,00 

3 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑ
ΝΟΣ 

α. 
ΟΛΥΜ
ΠΙΑ 
β. 
∆ΕΛΦ
ΟΙ 
γ. 
ΜΥΚΗ
ΝΕΣ- 
ΝΑΥΠΛ
ΙΟ 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 
 50 
ΘΕΣΕΩΝ 

α. 640 
β. 320 
γ. 320 

α. 1300,00 
β. 600,00 
γ. 600,00 

3 3.900,00* 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.970,00€ 

ΦΠΑ 24% 13.432,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 69.402,80€ 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 

 
 

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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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