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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-6-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..179/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/2-6-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..2α Ιουνίου 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.  ..14507/29-5-15.. 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: «Έγκριση πρακτικού του προχείρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Οστεοθυρίδων 2015», συνολικού προϋπολογισµού 14.9844,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Ειδών 

καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
Ν.Π.∆.∆. αυτού 2015-2016» και λήψη απόφασης». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκφραση απόψεων επί αγωγής εργαζοµένων». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ κος Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 179/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Ειδών 

καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
Ν.Π.∆.∆. αυτού 2015-2016» και λήψη απόφασης». 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

  Με την υπ αριθ 58/7-4-2015  απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της προµήθειας   
«Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015 -2016» µε την διαγωνιστική διαδικασία του 
πρόχειρου  διαγωνισµού.       

Με την υπ’αριθ.86/3-4-2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε: 
α) η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης για την ανάθεση «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2015 -2016» , ποσού 59.782,19  σε βάρος του  ΚΑ 10.6634.0005 µε την  
ονοµασία  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» και β) η από  
Φεβρουάριος 2015 µελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ’αρ 714/10240/23-4-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 5/5/2015 . 
 
 Την 5/5/2015 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και Ευπρεπισµού για 
τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015 -2016» που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 84/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο 
πάνω προµήθειας  και συνέταξε το από 5/5/2015   πρακτικό Νο1. 
  

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθαν και έλαβαν   µέρος( 4) 
τέσσερις   ενδιαφερόµενοι :  
α) FMS FACILYTY MANAGEMENT SERVICES A.E  
β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
γ) ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ Α.Ε  
δ) GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των εταιρειών ήταν πλήρη καθώς επίσης και οι τεχνικές προσφορές των 
συµµετεχόντων. 
  

Στην συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού έκλεισε το πρακτικό της και όρισε 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών τη Πέµπτη 22/5/2015 στις 
13:00µµ . 
 
 

Στις 22/5/2015 η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το από 22/5/2015 πρακτικό Νο2  οι 
οποίες παρατίθενται στον παρακάτω συνηµµένο πίνακα:  
 
   

 1 2 3 4 5 
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 EN∆ΕΙΚΤΙΚ

ΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

FMS 
Facility 

Manageme
nt Services 

A.E. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟΜΑ∆Α Α' 9.991,42 8.459,01 9.195,07 8.230,31 8.693,64 

ΟΜΑ∆Α Β' 4.997,25 4.124,17 4.186,02 4.014,67 4.260,00 

ΟΜΑ∆Α Γ 12.294,89 9.666,37 10.931,02 9.093,60 10.531,26 

ΟΜΑ∆Α ∆' 9.926,90 8.521,05 10.810,57 8.375,91 8.970,00 

ΟΜΑ∆Α Ε' 22.571,73 19.303,18 19.657,55 18.686,98 20.334,90 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
23% 

59.782,19 50.073,78 54.780,23 48.401,47 52.789,80 

 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή πρότεινε  την κατακύρωση των 

προς προµήθεια ειδών στην εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  όπως καταγράφονται  στον 
παρακάτω πίνακα  :  

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ  

ΟΜΑ∆Α Α'   ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  8.230,31 

ΟΜΑ∆Α Β'  ΝΠ∆∆ Ο.Ν.Α.Π  «ΘΕΣΠΙΣ»  4.014,67 

ΟΜΑ∆Α Γ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

9.093,60 

ΟΜΑ∆Α ∆' ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

8.375,91 

ΟΜΑ∆Α Ε' ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

18.686,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 48.401,47 
 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
  1.-Η έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
  2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016 
» στην  εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  αντί του συνολικού ποσού 48.401,47 €  
3.-Tην αποδέσµευση:  α) ποσού 1.761,11€  από τον Κ.Α 10.6634.0005 µε την 
ονοµασία«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού»» 

                            
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
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� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 και 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 

αξιολόγησης. 
2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 

Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 
2015-2016» στην  εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ αντί του συνολικού ποσού 
€48.401,47.  

3. Αποδεσµεύει ποσό €1.761,11 από τον Κ.Α 10.6634.0005 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού». 

 
 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. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Κριεµάδης Στέφανος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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