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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: ..126/2018.. 

 
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:  ..126/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης 
ανάδειξης οριστικού αναδόχου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
Με την υπ' αριθµ.111/2017 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών» µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.    
 
Με την υπ’ αριθµ. την 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
(Α∆Α:ΩΑ2ΝΩ93-ΗΛΟ, Α∆ΑΜ: 17REQ001960465 2017-09-19) ψηφίστηκε α) η 
έγκριση της µε αριθµό 10/2017 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 380.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων 
των επιβαρύνσεων, β) η έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού 
ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού και γ) η έγκριση της δαπάνης και η 
διάθεση πίστωσης µε χρέωση του Κ.Α. 35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθειας 
οργάνων παιδικών χαρών» µε ποσό 380.000,00€ στο ο.ε. 2017 και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
 
Στις 4/10/2017 η προκήρυξη παρελήφθη από την Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έλαβε ως αριθµό αναφοράς τον 2017-
137336(17-414599-001). 
  
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2752/31329/4-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  
(Α∆ΑΜ: 17PROC002048201 201-10-05) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
και έλαβε το συστηµικό αριθµό 46908. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ
Σ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ

Ν 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Σ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή 09/10/2017 09/10/2017 4/12/2017 8/12/2017 
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πύλη 
www.promithe
us.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

& ΩΡΑ 15:00 & ΩΡΑ 
10:00ΠΜ 

 
Τη Παρασκευή 8-12-2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 225/2017 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς 
συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 
Έντυπης 
Υποβολής 

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 82940 40652/6-12-2017 

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 82104 40742/6-12-2017  

3 
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

82488 40657/6-12-2017 

 
  
Με την αριθµ 70/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

1. Να αποκλεισθεί από το επόµενο στάδιο η προσφορά της εταιρίας 
Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 καθώς 
προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού.  

2. Να αποκλεισθεί από το επόµενο στάδιο η προσφορά της εταιρίας 
ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 καθώς 
προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού.  

 
3. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µόνο της εταιρίας 

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α 
συστήµατος 82488 καθώς η συµµετοχή της ανταποκρίνεται στους 
όρους της σχετικής διακήρυξης. 

 
4. Η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, µε α/α συστήµατος 82488, 
µε ΑΦΜ 99288968, ∆.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα επί της Λεωφ. 
Μεσογείων 561, στην Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343, αντί του  ποσού 
των 300.752,92€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 72.180,70, ως προσωρινού 
αναδόχου.  

 
Η αριθ. 70/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε τόσο 
µέσω της πλατφόρµας του συστηµικού όσο και µε µήνυµα ηλεκτρονικού 
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ταχυδροµείου στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς στις 23/3/2018 και 
δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.  
 
Στις 2/4/2018 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε την αριθµ. πρωτ. 12950/2-4-2018 
επιστολή της, προς το προσωρινό ανάδοχο, προσκάλεσε τον τελευταίο για 
την υποβολή των διακιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα καταθέτοντας τα 
σχετικά δικαιολογητικά µέσω συστήµατος στις 11/4/2018 και σε έντυπη µε τον 
αριθµ πρωτ. 13757/12-4-2018 φάκελο.   
 
Τη Πέµπτη 19-4-2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 225/2017 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 
Πρακτικό Νο3 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε 
το οποίο:  
 
«Στην Αθήνα, σήµερα 19 Απριλίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µµ, στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ.  225/12.09.2017 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε 
ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος   στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  «Προµήθειας οργάνων 
παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου», η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθµ. 46908 
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
 
Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας 
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«ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» µε α/α προσφοράς 
82488. 
Με την υπ΄αριθ. 70/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια της 70/2018 ΑΟΕ , απεστάλη στην ανωτέρω εταιρεία, µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθµ πρωτ. 12950/ 02.04.2018 µε την 
οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 
74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω 
διακήρυξη.   
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την ∆ευτέρα 02/04/2018.Ο 
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε  ηλεκτρονικά την  Τετάρτη 11/04/2018 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου στις  12/04/2018(αρ. Πρωτ.13757 ) . 
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.  
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 19/04/2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπουν τα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
στην εταιρεία «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε  
προσφερόµενη τιµή 300.752,92€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
 
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: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31329/2752/4-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC002048201 2017-10-05), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. Το  αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 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 αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 Πρακτικού Νο3 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, µε α/α συστήµατος 
82488, µε ΑΦΜ 99288968, ∆.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα επί της 
Λεωφ. Μεσογείων 561, στην Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343, αντί 
του  ποσού των 300.752,92€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 72.180,70€, 
ήτοι συνολικού ποσού 372.933,62€, ως οριστικού αναδόχου, γιατί 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3.  Η αποδέσµευση του χρηµατικού ποσού των 7.066,38€ από το 
Κ.Α. 35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών» και την ΑΑΥ 60/2018 (Α∆Α: Ω1ΣΤΩ93-Ι23).     

 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31329/2752/4-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC002048201 2017-10-05), 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
� Το  αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

  
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε 
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 14852/19-04-2018 Πρακτικό Νο3 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών». 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία µε την επωνυµία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, µε α/α συστήµατος 
82488, µε ΑΦΜ 99288968, ∆.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα επί της 
Λεωφ. Μεσογείων 561, στην Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343, ως 
οριστικό ανάδοχο, αντί του  ποσού των €300.752,92 πλέον ΦΠΑ 
24% αξίας €72.180,70, ήτοι συνολικού ποσού €372.933,62, γιατί 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Αποδεσµεύσει το χρηµατικό ποσό των €7.066,38 από το Κ.Α. 
35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και 
την ΑΑΥ 60/2018 (Α∆Α: Ω1ΣΤΩ93-Ι23).     

 
 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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