
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..123/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..11ης/2-5-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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. 15646/27-4-
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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 
ετήσιας συνδροµής έτους 2018 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»».  
ΘΕΜΑ 2ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για τη συµµετοχή 
υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την 
επιµόρφωσή τους».  
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την ανάθεση «Καθαρισµός 
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».  
� ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού Νο.2  (∆ικαιολογητικών 

κατακύρωσης)  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 
37415000-0   Α∆ΑΜ: 17REQ002273848  2) Κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην  εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ».  

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων 
γυµναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης οριστικού 
αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για την µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 190.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 
79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), Α∆ΑΜ: 
18REQ002699016 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 µελέτης, των όρων του 
συνοπτικού διαγωνισµού για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και ορισµό επιτροπής για την διεξαγωγή του  
διαγωνισµού».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου A΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της µελέτης και καθορισµός των όρων διακήρυξης για 
την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την 
λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2018» στον ∆ήµο 
∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και 
ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν 
για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
µαθητών των γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ∆ροσιάς και µαθητών του 
College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει 
του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων 
∆ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της 
µελέτης και των όρων της διακήρυξης για την Περίθαλψη και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή 
του συνοπτικού διαγωνισµού “».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Επικαιροποίηση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής παροχή 
εντολής νοµικής εκπροσώπησης».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Συλλεκτήρων Ανακυκλώσιµων Οικιακών Απορριµµάτων Εσωτερικού και 
Εξωτερικού Χώρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
Συµµετοχή Υπαλλήλου σε Επιµόρφωση στον Τοµέα της Ασφάλειας και 
Υγιεινής στην Εργασία».  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα της  κ. Κουτσαντώνη Μαρίας  περί καταβολής 
αποζηµίωσης συνολικού ποσού 230,00 ευρώ για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
της από πτώση σε λακκούβα επί του οδοστρώµατος».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Στάικος Θεόδωρος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κοντάκης Κυριάκος 
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4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης    

 
 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  ..123/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού Νο.2  (∆ικαιολογητικών 

κατακύρωσης)  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 
37415000-0   Α∆ΑΜ: 17REQ002273848  2) Κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην  εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του 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. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την 458/12-12-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 

5. Την 385/20-12-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την  «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της ∆. Κ. ∆ιονύσου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 64.790,00  µε 
χρέωση του ΚΑ  15.7135.0012 «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου»» (µε  ποσό 
64.790,00€),  προϋπολογισµού έτους 2017  (ΑΑΥ 897) β) η  από 19/2017  
µελέτη της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου ∆ιονύσου γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της  «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της ∆. Κ. ∆ιονύσου» 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42730/3808/21-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος 

όροφος) 

Έως την  
18/01/2018  
 
ώρα 15:00µµ. 

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

όροφος) 

19/01/2018.  
 
ώρα 10:00-10:30 πµ 

 
 
7. Την αριθµ  63/12-03-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

σύµφωνα µε την οποία  η εταιρία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ  ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ µε έδρα στο ∆ήµο Λάρισας,  ∆ήµητρας & Ερ. Σταυρού 2 Τ.Κ. 
412 21,  τηλ: 2410-250429, e-mail: info@silwood.gr ανακηρύχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης.  

8. Την υπ’αριθµ 11785/26-03-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς την εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ  .  

9. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 13375/04-04-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης 
10. Την υπ’αριθµ 14475/18-04-2018 πρόσκληση υποβολής πρόσθετων – 

συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία 
ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ   

11. Τα υπ΄άριθµ πρωτ 14923/20-04-2018  πρόσθετα – συµπληρωµατικά 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

12. Το Πρακτικό Νο. 2  ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης (14952/ 20-04-
2018 ) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ: 385/2017 (που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο: 
«..συνήλθαµε στις 20/04/2018 σε δηµόσια συνεδρίαση προκειµένου να 
διαπιστώσουµε. Αν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του 
προσωρινού µειοδότη στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της 
διακήρυξης. β. Αν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
του άρθρου 13 της διακήρυξης. γ. Αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 14 της διακήρυξης. Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε 
ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών 
παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
στις 9:30 π.µ. καταγράφοντας αρχικά το σύνολο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών στον παρακάτω πίνακα: 

 
∆ικαιολογητικό Αρ. Πρωτοκόλλου - Ηµεροµηνία Αναφορά στη ∆ιακήρυξη 

1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου 1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαρίσης 
    Αρ. Πρ. 11568/30.03.2018 
    ∆ιαχειριστής «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» 
2. Γενική ∆/νση ∆/κησης ∆ικ/σύνης 
    ∆ιεθνών Νοµικών Σχέσεων &  
    Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων / Τµήµα 
    Ποινικού Μητρώου & Απονοµής 
    Χάριτος 
    Αρ. Πρ. 38623/14.02.2018 
    ∆ιαχειριστής «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & 
    ΣΙΑ Ε.Ε.» 
3. Γενική ∆/νση ∆/κησης ∆ικ/σύνης 
    ∆ιεθνών Νοµικών Σχέσεων &  
    Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων / Τµήµα 
    Ποινικού Μητρώου & Απονοµής 
    Χάριτος 
    Αρ. Πρ. 304103/04.12.2017 
    ∆ιαχειριστής «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & 
    ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Αρ. 16Β 
παρ. i.α. 

2. Φορολογική Ενηµερότητα 1. ΑΑ∆Ε Αρ. 16B 
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    Αρ. Πρ. 64659216/29-03-2018 
    Λήξη ισχύος: 29/04/2018 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
2. ΑΑ∆Ε 
    Αρ. Πρ. 64248099/22-12-2017 
    Λήξη ισχύος: 22/01/2018 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
3. ΑΑ∆Ε 
    Αρ. Πρ. 64648649/27-03-2018 
    Λήξη ισχύος: 27/05/2018 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
4. ΑΑ∆Ε 
    Αρ. Πρ. 64281602/03-01-2018 
    Λήξη ισχύος: 03-02-2018 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

παρ. i.β.(i) 

3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα 1. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 141566/28-03-2018 
    Ηµ. Λήξης: 27/09/2018 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
2. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 455822/30-03-2018 
    Ηµ. Λήξης: 29/09/2018 
    (∆ιαχειριστής ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
3. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 521123/16-11-2017 
    Ηµ. Λήξης: 15/05/2018 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
4. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 1524310/22-11-2017 
    Ηµ. Λήξης: 21/05/2018 
    (∆ιαχειριστής ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
5. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 140778/27-03-2018 
    Ηµ. Λήξης: 26/09/2018 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
6. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 427452/28-09-2017 
    Ηµ. Λήξης: 27/03/2018 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
7. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 1589768/07-12-2017 
    Ηµ. Λήξης: 06/06/2018 
    (∆ιαχειριστής Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & 
     ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.β.(ii) 

4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας 
α. Περί µη κήρυξης σε κατάσταση 
     πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού 
     παύσης εργασιών κ.λ.π. 
β. Περί µη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε 
    κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού 
    συµβιβασµού, παύσης εργασιών κ.λ.π. 
γ. Περί µη έκδοσης απόφασης και 
    κατάθεσης αίτησης θέσης σε 
    εκκαθάριση 
δ. Περί µη έκδοσης απόφασης και 
    κατάθεσης αίτησης θέσης σε 
    αναγκαστική διαχείριση 
ε. Περί µη έκδοσης απόφασης και 
    κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή 
    αντικατάσταση εκκαθαριστή 
στ. Περί µη έκδοσης απόφασης και 
    κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή σε 
    καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 
    το διάστηµα 15/09/2011-22/12/2016 
ζ. Περί µη έκδοσης απόφασης και 
    κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή σε 
    διαδικασία συνδιαλλαγής - εξυγίανσης 

Πρωτοδικείο Λάρισας: 
Αρ. Πρωτ 1477/2018 

Ηµ. Έκδοσης 02/04/2018 
(Αφορούν στην εταιρεία 
ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
    (Περί µη κήρυξης σε πτώχευση, παύση 
     εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό) 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 
Αρ. Πιστοπ. 9997/2017 

Ηµ. Έκδοσης 11/12/2017 
(Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
    (Περί µη κατάθεσης δικογράφου 
     αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης) 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 
Αρ. Πιστοπ. 69472/2017 
Ηµ. Έκδοσης 13/12/2017 

(Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
    (Περί µη κατάθεσης δικόγραφου 
    αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 
Αρ. Πιστοπ. 69475/2017 
Ηµ. Έκδοσης 13/12/2017 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 
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    ειδικής εκκαθάρισης) (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
    (Περί µη θέσης σε αναγκαστική 
     διαχείριση) 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 
Αρ. Πιστοπ. 69469/2017 
Ηµ. Έκδοσης 13/12/2017 

(Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 

9. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
    (Περί µη κατάθεσης δικογράφου 
     εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή) 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 
Αρ. Πιστοπ. 69474/2017 
Ηµ. Έκδοσης 13/12/2017 

(Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 

10. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
    (Περί µη κατάθεσης δικογράφου 
     αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης 
     πληρωµών) 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 
Αρ. Πιστοπ. 69471/2017 
Ηµ. Έκδοσης 13/12/2017 

(Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. i.γ. 

11. Σύσταση Μονοπρόσωπης ΕΠΕ και 
      εκπροσώπησης 

1. Αρ. 25508/19-05-2008 
    Σύσταση ΕΠΕ 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
2. Αρ. 32944/10-09-2009 
    Τροποποίηση καταστατικού 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
3. ΦΕΚ Σύστασης 
    Αρ.3100/τ.ΑΕ&ΕΠΕ/22-05-2008 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
4. ΦΕΚ Τροποποίησης 
    Αρ.10968/τ.ΑΕ&ΕΠΕ/11-09-2009 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
5. Επιµελητήριο Λάρισας 
    Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
    Πιστοποιητικό Ιστορικότητας 
    Αρ. Πρ. 401321.568648/07-06-17 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 
6. Επιµελητήριο Λάρισας 
    Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
    Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης 
    Αρ. Πρ. 401321.568649/08-06-17 
    (ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 

Αρ. 16B 
παρ. ii 

12. Γενικό Πιστοποιητικό και πιστοποιητικό 
      εκπροσώπησης 

1. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης 
    Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
    Γενικό Πιστοποιητικό 
    Αρ. Πρ. 501522.713266/11-12-17 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
2. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης 
    Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
    Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης 
    Αρ. Πρ. 513675.730711/05-01-18 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
3. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης 
    Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
    Γενικό Πιστοποιητικό 
    Αρ. Πρ. 513675.730710/05-01-18 
    (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
4. Τροποποίηση και κωδ/ση Ε.Ε. 
    Ηµ. 24/11/2014 

Αρ. 16B 
παρ. ii 

13. Ένορκη Βεβαίωση Αρ. 6708/19-12-2017 
(Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 

Αρ. 13 
παρ.4&8 

14. Υπεύθυνη ∆ήλωση Η από 18/04/2018 Υ.∆. θεωρηµένη από το 326 ΚΕΠ 
∆. Βόλου 

(ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.) 

Αρ. 13 
παρ.4&8 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Α) Τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν ανταποκρίνονται στα απαιτούµενα του άρθρου 16Β της υπ’ αριθµ. 42730/21-12-
2017 διακήρυξης.Β) Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έχουν ισχύ τόσο κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών, όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.Γ) Για τα αντίγραφα ποινικού µητρώου και 
Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου που έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας διαγωνισµού, προκύπτει ότι 
όσα αναφέρονται ήταν σε ισχύ την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, λόγω της φύσης των θεµάτων προς πιστοποίηση. Από τα 
ανωτέρω προκύπτει: α. Ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του προσωρινού µειοδότη στη διαδικασία, 
σύµφωνα µε το άρθρα 12 της διακήρυξης.β. Ότι αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 της 
διακήρυξης.γ. Ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 της διακήρυξης. 

Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και έκλεισε το πρακτικό εισηγούµενη την κατακύρωση της 
σύµβασης στην: Εταιρεία: «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 44.953,00 € ή 
55.741,72 € µε Φ.Π.Α. 24%. 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη λήψη απόφασης σχετικής µε την 
κατακύρωση ή µη της σύµβασης. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 
∆ιακήρυξης). 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 

 
1. Την έγκριση του Πρακτικού Νο.2 ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης   

14952/20-04-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού  

 
2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ  ΑΦΜ 998616282 

∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ µε έδρα στο ∆ήµο Λάρισας,  ∆ήµητρας & Ερ. 
Σταυρού 2 Τ.Κ. 412 21,  τηλ: 2410-250429, e-mail: info@silwood.gr 
µε προσφερόµενη τιµή 55.741,72€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%. ως οριστικού  αναδόχου  καθώς η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Το 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 458/12-12-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την 385/20-12-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής. 
� Την αριθ. 63/12-03-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. 11785/26-03-2018 πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ  .  
� Τα  υπ’ άριθ. πρωτ 13375/04-04-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
� Την υπ’ αριθ. 14475/18-04-2018 πρόσκληση υποβολής πρόσθετων – 

συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία 
ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ.   
� Τα υπ’ άριθ. πρωτ 14923/20-04-2018  πρόσθετα – συµπληρωµατικά 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
� Το Πρακτικό Νο. 2  ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης (14952/20-04-2018) 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Την υπ’  αριθ. πρωτ. 42730/3808/21-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΛΕΥΚΗ 

  
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που 
ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο.2 ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 
14952/20-04-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

 
2. Ανακηρύσσει την εταιρία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ  ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ µε έδρα στο ∆ήµο Λάρισας,  ∆ήµητρας & Ερ. Σταυρού 2 
Τ.Κ. 412 21, τηλ:2410-250429, e-mail:info@silwood.gr µε 
προσφερόµενη τιµή €55.741,72 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 
ως οριστικό ανάδοχο καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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