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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: ..309/2019.. 

 
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: 309/2019 
 
� 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%». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ003733326 2018-09-24. 
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Η έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος έλαβε Α∆ΑΜ: 
188REQ003794090 2018-10-05, και εκδόθηκε η αριθ. 614/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: 
Ω9∆1Ω93-1ΣΟ) 
 
Με την αριθµ. 429/2018 (Α∆Α: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής (AOE), εγκρίθηκαν: α) η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού 
β) η σχετική µελέτη & οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39887/4466/19-11-2018 (18PROC004026354 2018-
11-19) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις  
5/12/2018.  
 
Με την αριθµ. 478/2018 (Α∆Α: ΩΦΛΗΩ93-ΙΩ1) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ο συνοπτικός διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος και αποφασίστηκε η 
επανάληψη αυτού µε τους ίδιους όρους, την ίδια µελέτη και την ίδια σύνθεση 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5052/43841/18-12-2018 (18PROC004216650 2018-
12-18) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις 
15/01/2019.  
 
Με την αριθµ. 135/2019 (Α∆Α: ΨΨ3ΝΩ93-1ΗΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής απερρίφθησαν οι συµµετοχές και  ο συνοπτικός διαγωνισµός 
κηρύχτηκε άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψη αυτού µε τους ίδιους 
όρους, την ίδια µελέτη και την ίδια σύνθεση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
Με το αριθ. πρωτ. 16310/16-04-2019 έγγραφο η ανωτέρω απόφαση 
κοινοποιήθηκε µε µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυθηµερόν στους 
συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 16722/2280/18-04-2019 (19PROC004825030 2019-
04-18) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις 
9/05/2019.  
 
Με την αριθ. 235/2019 ΑΟΕ (Α∆Α: 6Ρ08Ω93-1ΩΘ) η εταιρία µε την επωνυµία 
«ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 
∆.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα στο Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 Αγιά 
Λάρισας, αναδείχθηκε ως προσωρινός  ανάδοχος.  
 
Στις 9/7/2019 η ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής κοινοποιήθηκε 
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον αποκλεισθέντα οικονοµικό φορέα 
(«ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges») και δεν 
υποβλήθηκε ένσταση. 
 
Στις 16/07/2019 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέστειλε πρόσκληση  στον 
προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο 
οικονοµικός φορέας ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθ. πρωτ. 
30515/24-07-2019 φάκελο.  
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Την Πέµπτη 05/09//2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
429/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του 
διαγωνισµού και την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθ. πρωτ. 34848/12-09-2019 πρακτικό 
Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 5η Σεπτεµβρίου 2019, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 429/2018 (Α∆Α: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής (AOE), η οποία τροποποιήθηκε µε την αριθ. 78/2018 (Α∆Α: 
ΩΦΛΗΩ93-ΙΩ1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE) και ισχύει, 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 43841/5052/18-12-2018), αποτελούµενη από τους: 

1. Ζωγραφούλα Μπινιάρη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Λέκαράκου Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Αθηνά Παπαδοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Η Επιτροπή απέστειλε την υπ’ αριθµ. 26881/16-07-2019 Πρόσκληση 
Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω 
διαγωνισµό, στον προσωρινό ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού . ΝΤΡΙΓΚΑ 
ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , όπως αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 235/2019 
(Α∆Α: 6Ρ08Ω93-1ΩΘ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εντός χρονικού 
διαστήµατος δέκα (10) ηµερών.  

Με τον υπ’ αριθµ. πρωτ. 30515/24-07-2019 φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα.  

Η Επιτροπή κατά τη σηµερινή συνεδρίαση της και διαπιστωθείσας της 
απαιτούµενης απαρτίας προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.8.2 
‘’Αποδεικτικά Μέσα’’ της διακήρυξης. 

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της νοµίµου εκπροσώπου εν ισχύ. 
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2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

3. Το αριθ. 2238/2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας περί µη 
Αναγκαστικής ∆ιαχείρισης, Πτώχευσης, Εκκαθάρισης / Συνδιαλλαγής 
Εξυγίανσης, Λύσης Εταιρείας, Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Ειδικής 
Εκκαθάρισης. 

4. Ένορκη βεβαίωση (49/209 Ειρηνοδικείο Λάρισας) σχετικά µε την µη 
επιβολή προστίµου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, περί µη κήρυξης ως έκπτωτου, περί µη επιβολής της 
κύρωσης της προσωρινής διακοπής λειτουργίας συγκεκριµένης 
παραγωγικής διαδικασίας  

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση αναφορικά µε την ακρίβεια του 4. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της 
∆ιακήρυξης.  

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της εταιρείας 
απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρ. 74 Ν. 4412/2016 
. 

8. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Λάρισας µε 
αναγραφή αντικειµένου δραστηριοτήτων  

9. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εν ισχύ.  

10. ∆ήλωση του κατασκευαστικού οίκου περί του τύπου κατασκευής και 
της αντοχής του φορτίου της πλατφόρµας και των προτύπων 
ποιότητας. 

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την εκπαίδευση του προσωπικού κατά η πρώτη 
συναρµολόγηση. 

12. Τεχνικά Έντυπα της πλατφόρµας.  

13. Φορολογικά στοιχεία επιχείρησης από το taxis net όπου φαίνεται η 
κατάσταση της επιχείρησης και οι δραστηριότητές της  

14. Υπεύθυνη ∆ήλωση αναφορικά µε τη ποιότητα της εξέδρας 
(ανακυκλώσιµα υλικά). 

15. Βεβαίωση περί µη µεταβολής εργασιών τυ φυσικού προσώπου 
(Α.Α.∆..Ε). 

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.8.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την 
κατακύρωση της προµήθειας για την εξέδρα εκδηλώσεων στην εταιρεία 
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«ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 
∆.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα στο Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 Αγιά 
Λάρισας, ως οριστικού αναδόχου γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
προσφορά του είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 
2.2.8.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε το 
σκεπτικό της Ε.∆.∆. και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Είδος 

Μονάδας 
CPVS Ποσότητα

Τιµή 
µονάδας 

(€) 
∆απάνη (€) 

1 
Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως στην 

τεχνική έκθεση 
τεµάχιο 34514700-0 50 290,00 14.500,00 

2 
Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, πλήρες, 

όπως στην τεχνική έκθεση 
τεµάχιο 34514700-0 200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη πλήρης 

όπως στην τεχνική 
έκθεση 

τεµάχιο 34514700-0 1 580,00 580,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη πλήρης 

όπως στην τεχνική 
έκθεση 

τεµάχιο 34514700-0 1 1.050,00 1.050,00 

Άθροισµα : 23.130,00 

ΦΠΑ 24% : 5.551,20 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 28.681,20 

και να παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16722/2280/18-04-2019 (19PROC004825030 
2019-04-18) ∆ιακήρυξη  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το αριθ. πρωτ. 34848/12-09-2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού 
4. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. η έγκριση του αριθ. πρωτ. 34848/12-09-2019 Πρακτικού Νο2 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Η ανάδειξη της επιχείρησης µε την «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 ∆.Ο.Υ. 
ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα στο Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 
Αγιά Λάρισας, ως οριστικού αναδόχου γιατί τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
του άρθρου 2.2.8.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης, τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η 
οικονοµική προσφορά του αναλυτικά είναι: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Είδος 
Μονάδας CPVS Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας 

(€) 
∆απάνη (€) 

1 Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως στην 
τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-0 50 290,00 14.500,00 

2 Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, πλήρες, 
όπως στην τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-0 200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη πλήρης 

όπως στην τεχνική 
έκθεση 

τεµάχιο 34514700-0 1 580,00 580,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη πλήρης 

όπως στην τεχνική 
έκθεση 

τεµάχιο 34514700-0 1 1.050,00 1.050,00 

Άθροισµα : 23.130,00 

ΦΠΑ 24% : 5.551,20 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 28.681,20 

 
 
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. 16722/2280/18-04-2019 (19PROC004825030 

2019-04-18) ∆ιακήρυξη  
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το αριθ. πρωτ. 34848/12-09-2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού 
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 34848/12-09-2019 Πρακτικό Νο2 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας 
Εκδηλώσεων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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2. Αναδεικνύει την «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. 
«EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 ∆.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα στο 
Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 Αγιά Λάρισας, ως οριστικό 
ανάδοχο γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.8.2 ‘’Αποδεικτικά 
µέσα’’ της διακήρυξης, τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Η οικονοµική προσφορά του αναλυτικά 
είναι: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Είδος 
Μονάδας CPVS Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδας 

(€) 
∆απάνη (€) 

1 Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως στην 
τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-0 50 290,00 14.500,00 

2 Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, πλήρες, 
όπως στην τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-0 200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη πλήρης 

όπως στην τεχνική 
έκθεση 

τεµάχιο 34514700-0 1 580,00 580,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη πλήρης 

όπως στην τεχνική 
έκθεση 

τεµάχιο 34514700-0 1 1.050,00 1.050,00 

Άθροισµα : 23.130,00 

ΦΠΑ 24% : 5.551,20 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 28.681,20 

 
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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