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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..140/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..9ης/17-4-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .8η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 16365/4-5-
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: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια).». 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2018 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ 
«ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ».». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 
16512/7-5-2018)». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 
16504/7-5-2018)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Εργατοτεχνικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου στην Ασφάλεια και 
Υγιεινή στην Εργασία» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»».  

 

 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. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   4.  Κριεµάδης Στέφανος 
5. Στασινοπούλου Αναστασία    

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

O ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 1ου θέµατος 
ΕΗ∆«Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια)» λέγοντας ότι προκειµένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία της υπηρεσίας που αυτή την στιγµή στερείται παντελώς υλικών 
πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση.  

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
� Την εισήγηση  

 
Οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος «Έγκριση  Πρακτικού  

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την 
«Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά 
οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε (Αλουµίνια)». 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..140/2018.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια).». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθ.  86/23.03.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός α) στην επιχείρηση  
«Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε.» ως προσωρινός για την ΟΜΑ∆Α Α «Υλικά 
Οικοδοµής» και µέχρι το ποσό των 27.387,50€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και για την ΟΜΑ∆Α Γ «Ξυλεία» και µέχρι το ποσό 
των 2.364,91€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και β) στη  
επιχείρηση  «ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινός 
ανάδοχος για την  ΟΜΑ∆Α Ε, « Αλουµίνια» και µέχρι το ποσό των 
8.320,40€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

2. Την υπ’ αριθ, πρωτ. 13610/11.04.2018  πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να 
προσκοµίσουν  τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 
κατακύρωσης έως της 24.04.2018. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 15164/24.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της επιχείρησης «Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε.»  

4.  Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 14939/20.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της επιχείρησης «ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

5. Το από 02.05.2018 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
370/12.12.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο : 

 
 «…Με το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
Α,Γ,Ε ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ  (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 7126/968 / 23-02-2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε : 
α) Την ανάδειξη της επιχείρηση “Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε.” ως προσωρινού 
αναδόχου για τις Οµάδες Α & Γ, και 
β) Την ανάδειξη της επιχείρηση “ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” ως προσωρινού 
αναδόχου για την Οµάδα Ε. 
 
Με την υπ΄αριθ. 86/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι ανωτέρω επιχειρήσεις κλήθηκαν µε την 
υπ’ αριθ. Πρωτ. 13610/11-04-2018 πρόσκληση της Επιτροπής να 
προσκοµίσουν σε σφραγισµένο φάκελο, στην Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, έως την Τρίτη 24/04/2018 και ώρα 10:00, τα προβλεπόµενα 
από τα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την 
11/4/2018. 
Στη συνέχεια οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στον ∆ήµο ∆ιονύσου 
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1) Η επιχείρηση “Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε”  µε αρ. πρωτ. 15164/24-4-2018  τον 
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως, και 
2)  Η επιχείρηση “ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” µε αρ. πρωτ. 14939/20-4-2018, 
τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των 
ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν µε αυτούς.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλου και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά, 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 την Οικονοµική Επιτροπή να 
κατακυρωθεί η προµήθεια  
1) στην επιχείρηση “Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε”  για τις Οµάδες Α & Γ, γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και  
2) στην επιχείρηση “ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” για την Οµάδα Ε, γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του από 02.05.2018  Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε.» µε ΑΦΜ 
092817770 ∆ΟΥ Ελευσίνας  , ως οριστικο ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Α 
«Υλικά Οικοδοµής» και µέχρι το ποσό των 27.387,50€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και για την ΟΜΑ∆Α Γ «Ξυλεία» και µέχρι το ποσό 
των 2.364,91€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η προσφορά 
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν η  χαµηλότερη. 
 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ 
998170894 ∆ΟΥ Ι∆ Αθηνών, ως οριστικό ανάδοχο για την  ΟΜΑ∆Α Ε, 
« Αλουµίνια» και µέχρι το ποσό των 8.320,40€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική της προσφορά ήταν  η χαµηλότερη. 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
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      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
� Την υπ’ αριθ.  86/23.03.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ, πρωτ. 13610/11.04.2018  πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 15164/24.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της επιχείρησης «Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε.»  
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 14939/20.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της επιχείρησης «ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
� Το από 02.05.2018 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού  
� Το γεγονός ότι εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέµατος. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το από 02.05.2018  Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.  

 
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση «Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε.» µε ΑΦΜ 
092817770 ∆ΟΥ Ελευσίνας, ως οριστικό ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Α 
«Υλικά Οικοδοµής» και µέχρι το ποσό των 27.387,50€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και για την ΟΜΑ∆Α Γ «Ξυλεία» και µέχρι το ποσό 
των 2.364,91€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η προσφορά 
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν η  χαµηλότερη. 
 
3. Ανακηρύσσει την επιχείρηση ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ 
998170894 ∆ΟΥ Ι∆ Αθηνών, ως οριστικό ανάδοχο για την  ΟΜΑ∆Α Ε, 
«Αλουµίνια» και µέχρι το ποσό των 8.320,40€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική της προσφορά ήταν  η χαµηλότερη. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί 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. Στασινοπούλου Αναστασία. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
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- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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