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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-5-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..144/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..12ης/5/2015.. της ..6ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Μαΐου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..11744/8-5-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 
του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προµήθειας Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Χώρο Λειτουργίας των Κεντρικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων (Servers) του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για τη «Προµήθεια και Συντήρηση Χλωριωτών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Αποκατάσταση της Βλάβης Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) στο Αντλιοστάσιο της Λ. 
∆ιονύσου στη ∆ηµοτική Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών 
∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Ειδών και Εξοπλισµού Υπηρεσίας Πρασίνου» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Ατλητικού 
Συγκροτήµατος στο Φρεάτιο της Οδού Θεµιστοκλέους στην Περιοχή Αναγέννησης της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Βαρδαλάχου Αικατερίνης για αποζηµίωση από πτώση 
κλαδιού στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π.∆. 
28/1980) ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015». 
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� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Ασφάλτου» και 
λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων 
και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου λόγω 1) µη 
ολοκλήρωσης των χρονοβόρων διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού (σχετ. η αριθ. πρωτ.40288/2989/22-12-2014 διακήρυξη διαγωνισµού) 2) 
της άµεσης εξάντλησης του συµβατικού αντικειµένου της υπάρχουσας σύµβασης και 
3) των κινδύνων που εγκυµονούν  για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την µη 
εύρυθµη  λειτουργία  των υπηρεσιών του ∆ήµου-Εγκριση της αριθ. 18/2015 µελέτης 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος-Εγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2015». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων »». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 56/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση 
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή της υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Ειρήνης Τριανταφύλλου/ Τριανταφυλλίδου (20.000,00) € και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οε. 2015». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµίωσης  στον FODOR  STEFAN για ζηµιά που υπέστη το αυτοκίνητό του από 
πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προµήθεια α) 
Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών και 
Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργίας της 
΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ΄». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων» και β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2015 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Ορισµός µέλους επιτροπής διαγωνισµού για το υποέργο 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής  κατά  του µε αριθ. πρωτ. εισερχ. στο ∆ήµο 8976/7-407-04-2015 
κοινοποιηθέντος  εκτελεστού απογράφου της µε αριθ. 3221/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών µε την παρά πόδας αυτού επιταγή εκτέλεσης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία  
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος  
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Η ∆.Σ κα Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆.Σ κ. Κοντάκης αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 144/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και 

λήψη σχετικής απόφασης». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

 Με την υπ' αριθµ. 38/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας Υδραυλικού Υλικού» µε την διαγωνιστική διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού.    
    
 Με την υπ’ αριθµ. 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία ψηφίστηκε α) πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 50.328,78 € 
στον Κ.Α. 25.6662.0004 και β) εγκρίθηκε η 28/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη  προµήθεια 
«Υδραυλικών υλικών». 
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 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 40527/3013/23.12.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 12.01.2015. 
 
 Με την 67/10.03.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο διαγωνισµός 
κηρύχθηκε ασύµφορο και εγκρίθηκαν νέοι όροι. 
 
 Με την 7791/541/24.03.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 02.04.2015 
 
 Τη Πέµπτη 2.4.2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού», που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ.85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου 
να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής εταιρίες: 
 
1. ΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  
2. ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, και  
3. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και  
4. CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 02.04.2015 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο,  
1. Για την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:  η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού ζητά να προσκοµίσει έως την Παρασκευή 17.4.2015 τα πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης για τα προαναφερθέντα είδη (µπαταρία νιπτήρα FIORE, καζανάκι 
CARPI, αντλία λυµµάτων DAB FEKA 600) και µε αυτήν την προϋπόθεση κάνει δεκτή 
την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού, το στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, για τα είδη 
των Οµάδων Β και Γ για τα οποία συµµετέχει. 
 
2. Για την εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδας Α της µελέτης, 
κατά το σκεπτικό που αναλυτικά αναπτύσσεται στο Πρακτικό Νο1.  
 
Για τα είδη των Οµάδων Β και Γ της µελέτης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  
διαπίστωσε ότι αυτά πληρούν τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ 
τούτου, κάνει δεκτή την εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το επόµενο 
στάδιο του διαγωνισµού, το στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
για τα είδη των Οµάδων Β και Γ.  
 
3.Για την εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: η  
Επιτροπή σύµφωνα µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο 
Πρακτικό Νο1, εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρίας για τη συνέχεια του διαγωνισµού, 
δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδας 
Α.  
 
4. Για την εταιρία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ: η Επιτροπή σύµφωνα µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο Πρακτικό Νο1, αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισµού, 
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δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδα Α 
της µελέτης, τη συµµετέχουσα εταιρία. 
 
 Επίσης, η Επιτροπή µε το Πρακτικό Νο1 ενηµέρωνε ότι θα συνεχίζει στο 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί τη Τρίτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00πµ.  
 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το αριθµ. Πρωτ 
9271/14.04.2015 έγγραφο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 Η εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  εµπρόθεσµα κατέθεσε 
µε το αριθµ. πρωτ. 9447/16.04.2015 έγγραφο της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης,  τα αναγκαία έγγραφα που υποδεικνύονταν µε το Πρακτικό 
Νο1.  
 
 Η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κατέθεσε το αριθµ. πρωτ. 
9369/15.04.2015 έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
 Τα ανωτέρω έγγραφα διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή µε το αριθµ. Πρωτ. 
9743/20.04.2015 έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών .  
 
 
 Στις 22. 04.2015, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

• η εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ δεν προσκόµισε τα 
ζητούµενα έγγραφα σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο1και ως εκ τούτου δεν 
γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού (αποσφράγιση οικονοµικών 
προσφορών) για τα είδη της Οµάδας Β, κατά το σκεπτικό της επιτροπής που 
αναφέρεται αναλυτικά στο Πρακτικό Νο2. Για τα ζητούµενα είδη και 
ποσότητες της Οµάδας Γ προσέφερε τη συνολική τιµή των 1.675,73 €, πλέον 
ΦΠΑ 23% δηλαδή 385,41 €, ήτοι σύνολο 2.061,14 €.  

 
• η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

γίνεται δεκτή στο στο σύνολο της προσφοράς της και προσέφερε για τα 
ζητούµενα είδη και ποσότητες της Οµάδας Α των ειδών της µελέτης του 
διαγωνισµού, συνολική τιµή 31.110,10 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 7.150,32 
€, ήτοι σύνολο 38.265,42 €. 

• η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ προσέφερε για τα ζητούµενα 
είδη και ποσότητες:  

(1) της Οµάδας Β των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 483,74 
€, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 111,26 €, ήτοι σύνολο 595,00 €, και  

(2) της Οµάδας Γ των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 
1.335,20 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 307,10 €, ήτοι σύνολο 1.642,30 €. 

 
 
Σύµωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως 
ακολούθως: 
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1. ΟΜΑ∆Α Α: στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για το ποσό των 38.265,42 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23% (ποσοστό έκπτωσης 16,56%), 

2. ΟΜΑ∆Α Β: στην ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το ποσό των 
617,14 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποσοστό έκπτωσης 
69,36%), και 

3. ΟΜΑ∆Α Γ: στην εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το 
ποσό των 1.642,30 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποσοστό 
έκπτωσης 33,07%). 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 & Νο2,  προτείνεται η 
κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως : 
 
1. ΟΜΑ∆Α Α: στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 094497046) για το ποσό των 38.265,42 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%,  

2. ΟΜΑ∆Α Β: στην ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΜ 107054390) για το 
ποσό των 617,14 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% , και 

3. ΟΜΑ∆Α Γ: στην εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΜ 
107054390) για το ποσό των 1.642,30 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
                                         
      

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

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. 

 
Α. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1 & Νο2 της Επιτροπής για το διαγωνισµό για την 

«Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών». 
 
Β. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» ως 

κατωτέρω: 
 

1. ΟΜΑ∆Α Α: στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 094497046) για το ποσό των €38.265,42 συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%,  

2. ΟΜΑ∆Α Β: στην ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΜ 107054390) για το 
ποσό των €617,14 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% , και 
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3. ΟΜΑ∆Α Γ: στην εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΜ 107054390) 
για το ποσό των €1.642,30 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 

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