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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
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∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος,23/01/2019
Αριθ. Πρωτ : 5162

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού
ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις»,
συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ.
Με την υπ΄αριθµ. 56666/19889/20-08-2018 απόφαση ο Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ενέκρινε την µίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων
∆.Χ. για µεταφορά πολιτών στο ∆ήµο µας.
Με την αριθ.348/2018 Απόφαση του
διενέργεια των εν θέµατι υπηρεσιών.

∆ηµοτικού

Συµβουλίου

εγκρίθηκε

η

Με την αριθ. 606/2018 ΑΑΥ (18REQ003758404 2018-09-28) εγκρίθηκε η δαπάνη
και έγινε η διάθεση της πίστωσης.
Με την αριθ. 408/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν η αριθ.
11/2018 µελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης
του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού. και η συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισµού.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 4149/36042/23-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC003884002 2018-10-23) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις
14/11/2018.
Με την αριθ.494/2018 (Α∆Α: 7ΥΑ2Ω93-Ο7Ψ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής η
ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ανακηρύχθηκε, ως προσωρινός ανάδοχος, του συνοπτικού
διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Μεταφορά πολιτών, για συµµετοχή σε
εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», αντί του συνολικού ποσού
των 57.258,24€, συµ/νου ΦΠΑ 24%.
Στις 7/1/2019 , η ανωτέρω απόφαση αποστάλθηκε µε µήνυµα του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στους αποκλεισθέντες οικονοµικούς φορείς, χωρίς να κατατεθεί
ένσταση.
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Με το αριθ. πρωτ. 441/7-1-2019 Πρόσκλησή της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε
το προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο
προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθµ. πρωτ. 3849/1501-2019 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τη ∆ευτέρα 21/01/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 408/2018
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συνέταξε πρακτικό Νο2/21-01-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στην Αθήνα σήμερα 21-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30
π.μ., στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 &
Αθ. Διάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που
συστήθηκε
με
την
υπ’
αριθμ.
408/16-10-2018
Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου και κατόπιν
της
αρ.
πρωτ.:
36055/23-10-2018
έγγραφης
πρόσκλησης
της
Αντιδημάρχου
Οικονομικής
Διαχείρισης,
συνολικής
προϋπολογιζόμενης αξίας 74.358,63€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ - CPV: 60172000-4 “Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με
οδηγό” - ΑΔΑΜ: 18REQ003145397.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία,
παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

3.

Μέλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Όλγα Καψούρου
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α’
Καλλιόπη Λιάλιαρη
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, με
βαθμό Α’
Περιστέρα Κολοβού
ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό
Γ’

Με το Πρακτικό Νο1 και το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας “ΣΑΡΡΗΣ
Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”,
Α.Ε.”, ΑΦΜ: 997182717,
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,
με προσφερόμενη τιμή 57.258,24 €
ΑΘΗΝΩΝ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την υπ΄αριθ. 494/12494/12-1212-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΑ2Ω937ΥΑ2Ω93-Ο7Ψ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό
και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω e-mail.
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 494/12-12-2018 ΑΟΕ, απεστάλη η
υπ΄αριθμ. 441/07-01-2019 πρόσκληση στην εταιρεία “ΣΑΡΡΗΣ
Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” μέσω e-mail, με
την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα
(10)
ημερών
από
την
κοινοποίηση
της
σχετικής
ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
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εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.
4250/2014
(Α’
74)
όλων
των
δικαιολογητικών
που
περιγράφονται
στην
παράγραφο
2.2.8.2
της
ανωτέρω
διακήρυξης,
ως
αποδεικτικά
στοιχεία
για
τη
μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω
δικαιολογητικά (αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης),
υποβάλλονται
από
τον
προσφέροντα
(“προσωρινό
ανάδοχο”), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Ο
προσωρινός
ανάδοχος
υπέβαλλε
το
φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή στο
πρωτόκολλο του Δήμου στις 15-01-2019 (αρ. πρωτ. 3849).
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα προκειμένου να προβεί
στην
αποσφράγιση
του
φακέλου
και
στον
έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με
αυτόν.
Η
Επιτροπή
Διαγωνισμού
αφού
έλεγξε
τα
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης, έκρινε ότι είναι πλήρη και
σύμφωνα
με
τα
προβλεπόμενα
του
άρθρου
2.2.8.2
“Αποδεικτικά μέσα” της διακήρυξης.
Στο σημείο αυτό περατώθηκε η διαδικασία ελέγχου του
φακέλου
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
του
προσωρινού αναδόχου.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
όψιν
•
το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
,
•
το N. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
“Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013”,
•
το N. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
,
•
το N. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις”
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
•
τηn παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
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την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές”,
το N. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο”
το άρθρο 26 του N.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση”,
το N. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”,
το N. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
το άρθρο 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του
Υπουργού Εσωτερικών
το N. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας”,
το N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
το N. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες”
την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης “Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης”
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών
κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση
Δήμαρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Την αριθμ. 348/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας.
Την αριθ. πρωτ. 56666/19889/20-08-2018 Απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
την
“Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων Δ.Χ.
για μεταφορά πολιτών του Δ. Διονύσου”
Τις αριθμ. 606/24-09-2018 ΑΑΥ (ΑΔΑ:Ω7ΧΥΩ93-ΧΝ0).
Την υπ’ αριθ. 11/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών που ενσωματώθηκε στο Παράρτημα Ι της
διακήρυξης.
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Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των
εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:18REQ003145397 2018-05-23.
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18REQ003758404 2018-09-28
Την αριθμ. 408/2018 (ΑΔΑ:6ΖΟ0Ω93-Π6Τ) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής (AOE), με την οποία εγκρίθηκαν:
η σχετική μελέτη και οι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
Την αριθμ. 408/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού.
Την αριθμ. 494/12-12-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό -κατακύρωσης
αποτελέσµατος, ανακήρυξης προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού
διαγωνισµού
παροχής
υπηρεσιών
“Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”
Την εμπρόθεσμη υποβολή φακέλου “Δικαιολογητικών
κατακύρωσης” από τον προσωρινό ανάδοχο
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή:

Την κατακύρωση της “Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές
και αθλητικές εκδηλώσεις” του Δήμου Διονύσου, στην
επιχείρηση “ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.”,
Α.Ε.”, ΑΦΜ: 997182717, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,
ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΧΑΡΝΩΝ 70
ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14561,
14561 E-MAIL:
MAIL: info@
info@sarristours.
sarristours.gr,
gr με προσφερόμενη τιμή
57.258,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ανάδοχος

Έδρα

Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική
Αξία

ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.

Αχαρνών 70,
Κηφισιά

46.176,00

11.082,24

57.258,24

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της,
συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4149/36042/23-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC003884002 2018-10-23)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. την αριθ. 494/ 2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
4. Το Πρακτικό Νο2/21-01-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
6. Tα στοιχεία του φακέλου
5

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο2/21-01-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

2. την ανακήρυξη της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Κηφισιά, επί της
οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ. 14561 µε Α.Φ.Μ. 997182717, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής
υπηρεσιών µε τίτλο «Μεταφορά πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», αντί του συνολικού ποσού των
57.258,24€, συµ/νου ΦΠΑ 24%, γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Κοινοποίηση: Τµήµα Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Συν. Το αριθ. Νο2/21-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 21 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ”
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 408/2018 ΑΟΕ)
(Αριθµ. ∆ιακήρυξης: 36042/4149/23-10-2018)
Α.Μ. 11/2018
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 59.966,64€ + 14.391,99€ (Φ.Π.Α. 24%) = 74.358,63€
Στην Αθήνα σήµερα 21-12-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του
∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή
που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 408/16-10-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 36055/23-10-2018 έγγραφης πρόσκλησης της
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 74.358,63€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 60172000-4 “Ενοικίαση λεωφορείων και πούλµαν µε
οδηγό” - Α∆ΑΜ: 18REQ003145397.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Όλγα Καψούρου
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Α’

2.

Μέλος

Καλλιόπη Λιάλιαρη
∆Ε Προσωπικό Η/Υ, µε βαθµό Α’

3.

Μέλος

Περιστέρα Κολοβού
∆Ε ∆ιοικητικού, µε βαθµό Γ’

Με το Πρακτικό Νο1 και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για την ανωτέρω
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας “ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, ΑΦΜ: 997182717, ∆ΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, µε
προσφερόµενη τιµή 57.258,24 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την υπ΄αριθ. 494/12-12-2018 (Α∆Α: 7ΥΑ2Ω93-Ο7Ψ) Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω email.
Σε συνέχεια της υπ΄αριθµ. 494/12-12-2018 ΑΟΕ, απεστάλη η υπ΄αριθµ. 441/07-01-2019
πρόσκληση στην εταιρεία “ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” µέσω e-mail,
µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που
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περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά (αποδεικτικά έγγραφα
νοµιµοποίησης), υποβάλλονται από τον προσφέροντα (“προσωρινό ανάδοχο”), εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 15-01-2019 (αρ. πρωτ. 3849).
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σήµερα προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε
το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης, έκρινε ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
του άρθρου 2.2.8.2 “Αποδεικτικά µέσα” της διακήρυξης.
Στο σηµείο αυτό περατώθηκε η διαδικασία ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
• το N. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
• το N. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) “∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007
-2013”,
• το N. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
• το N. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
• τηn παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές”,
• το N. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”
• το άρθρο 26 του N.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση”,
• το N. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…”,
• το N. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
• το άρθρο 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
• το N. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας”,
• το N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
• το N. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
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•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
την µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ.
Οικονοµίας & Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης”
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την αριθµ. 348/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου για την αναγκαιότητα
της υπηρεσίας.
Την αριθ. πρωτ. 56666/19889/20-08-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής για την “Έγκριση µίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων ∆.Χ. για
µεταφορά πολιτών του ∆. ∆ιονύσου”
Τις αριθµ. 606/24-09-2018 ΑΑΥ (Α∆Α:Ω7ΧΥΩ93-ΧΝ0).
Την υπ’ αριθ. 11/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωµατώθηκε στο
Παράρτηµα Ι της διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:18REQ003145397
2018-05-23.
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ003758404 2018-09-28
Την αριθµ. 408/2018 (Α∆Α:6ΖΟ0Ω93-Π6Τ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE), µε
την οποία εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη και οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού
µειοδοτικού διαγωνισµού
Την αριθµ. 408/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Την αριθµ. 494/12-12-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό -κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξης προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε
εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”
Την εµπρόθεσµη υποβολή φακέλου “∆ικαιολογητικών κατακύρωσης” από τον προσωρινό
ανάδοχο
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή:

Την κατακύρωση της “Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε
εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην
επιχείρηση “ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, ΑΦΜ:
997182717, ∆ΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Ε∆ΡΑ: ΑΧΑΡΝΩΝ 70 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ
14561, E-MAIL: info@sarristours.gr, µε προσφερόµενη τιµή 57.258,24 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Ανάδοχος

Έδρα

Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική
Αξία

ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Αχαρνών 70, Κηφισιά

46.176,00

11.082,24

57.258,24
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Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Πρόεδρος
Όλγα Καψούρου

Τα Μέλη
1. Καλλιόπη Λιάλιαρη
2. Περιστέρα Κολοβού

Για την ακρίβεια των υπογραφών,
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας Πολιτισµού,
Αθλητισµού & Κοινωνικών ∆οµών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ
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