
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..16η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 1ης-8-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..204/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/1-8-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .1η Αυγούστου 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. 
..22812/28-7-2017.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για τη στάθµευση οχηµάτων και αποθήκευση εργαλείων της υπηρεσίας 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη προσωρινού  µειοδότη  συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», 
προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (13.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αντικατάσταση 
Μεµβρανών του Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 
τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης 
Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) του 
Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 11ης Ιουλίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 
2017», προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της 
Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης 
(Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017» - CPV 79411000-
8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης». Α∆ΑΜ: 
17REQ001757224 και β) της διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός ενδίκου 
µέσου σχετικά µε τη λειτουργία του κτηµατολογίου στο υποθηκοφυλακείο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..204/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη προσωρινού  µειοδότη  συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», 
προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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Με την υπ΄αριθµ. 137/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η 
παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 161/20-06-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν: α) 
η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και η διάθεση πίστωσης  
ποσού 26.843,04€ µε χρέωση του ΚΑ  15.6413.0003 µε τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών 
µεταφορά πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις» του Ο.Ε. 2017 (AAY 589, A∆Α; Ω1Ζ1Ω93-6ΥΠ)  και πρόβλεψη 
πίστωσης τον ίδιο Κ.Α. Ο.Ε. 2018  β) η υπ’ αριθ. 6/2017 µελέτη της και γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 18/07/2017. 
 
 Τη Τρίτη 18/07/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών 
για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 161/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 
 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 18η Ιουλίου 2017, ηµέρα  Τρίτη 
και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµού του 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την αριθ.161/20-06-
2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις» (Αριθ.Αποφ: 1764, Αριθ. Πρωτ: 19774, 30/06/2017), ύστερα από την 
αριθ.πρωτ.19783/30-06-2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 
 
1. Μπακαφούκα Ανδριανή - Μιράντα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρος 
2. Λιάλιαρη Καλλιόπη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Κατσουρό Βασίλειο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή 
της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, απευθύνθηκε στο 
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών 
κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές. 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά. 
2.Η Επιτροπή  στη συνέχεια κάλεσε τον µοναδικό ενδιαφερόµενο να προσέλθει για 
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να παραδώσει την προσφοράς του, εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού 
προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής  η επιχείρηση: 

 
ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 
αποσφράγισης. 
 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε  τα εξωτερικά στοιχεία της   προσφοράς  
(σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π) και αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε  σε 
σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο 
άρθρο 1, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της  προσφοράς, τον φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο της τεχνικής  προσφοράς. 
Μονογραφήθηκαν  δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 

Μετά  την εξέταση των φακέλων  η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι ο φάκελος  
των δικαιολογητικών συµµετοχής,  και της επιχείρησης είναι πλήρης, καθώς 
περιελάµβανε  όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από τα άρθρα 8 
& 9 της διακήρυξης. 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των   τεχνικών   προσφορών  της 
επιχείρησης ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  
ως εξής: 
Κατ αρχή µε υπεύθυνη δήλωση δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων τους οποίους αποδέχεται και υιοθετεί πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 
Αποστέλλει τα πλήρη στοιχεία των λεωφορείων (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια 
κλπ.) που θα αναλάβουν τα δροµολόγια, επίσης και τα διπλώµατα των οδηγών.  
Η επιτροπή έκανε αποδεκτή την τεχνική προσφορά  διότι  έκρινε οµοφώνως ότι 
ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 9 (παραγρ.3). 
 
Προϊόντος του χρόνου ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών   προσφορών. 
 
Η  επιχείρηση ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατέθεσε  
οικονοµική προσφορά ως εξής: 
       

α/α 
δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒ

ΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ

Υ ΜΕΣΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ (€) 

1 
Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΟΛΥΤΕΧ
ΝΕΙΟΥ-
ΠΟΛΗ/  
ΠΑΝΕΠΙΣΤ
ΗΜΙ-
ΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 43 113,00 430 48.590,00 

2 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΕΝΤΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 

120 290,00 12 3.480,00 

3 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

α. 
ΟΛΥΜΠΙΑ 
β. ∆ΕΛΦΟΙ 
γ. 
ΜΥΚΗΝΕΣ- 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 

α. 640 
β. 320 
γ. 320 

α. 1300,00 
β. 600,00 
γ. 600,00 

3 3.900,00* 
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ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.970,00€ 

ΦΠΑ 24% 13.432,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 69.402,80€ 
* Υπολογίζεται το κόστος των δροµολογίων της περίπτωσης µε βάσει την 

µεγαλύτερη διαδροµή.  

Η πιστοποίηση θα γίνεται βάσει του τελικά πραγµατοποιούµενου δροµολογίου (α ή 

β ή γ). 

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. αποφ: 1764, αριθ. πρωτ: 19774, 30/06/2017 διακήρυξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
2. την υποβληθείσα προσφορά. 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη της  εταιρείας ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.  
ως προσωρινού αναδόχου για  την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του 
προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    55.970,00€ 

 ΦΠΑ 24%   13.432,80€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    69.402,80€ 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 απόφασης ∆ηµάρχου, 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το Πρακτικό Νο1/18-07-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
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1. να εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/18-07-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. να ανακηρύξει την εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α.Ε. », (ΑΦΜ 997182717, ∆ΥΟ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), ως προσωρινού 
αναδόχου για  την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή 
σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 

       

α/α 
δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒ

ΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ

Υ ΜΕΣΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ (€) 

1 
Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΟΛΥΤΕΧ
ΝΕΙΟΥ-
ΠΟΛΗ/  
ΠΑΝΕΠΙΣΤ
ΗΜΙ-
ΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 43 113,00 430 48.590,00 

2 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΕΝΤΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 

120 290,00 12 3.480,00 

3 
ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

α. 
ΟΛΥΜΠΙΑ 
β. ∆ΕΛΦΟΙ 
γ. 
ΜΥΚΗΝΕΣ- 
ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 

α. 640 
β. 320 
γ. 320 

α. 1300,00 
β. 600,00 
γ. 600,00 

3 3.900,00* 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.970,00€ 

ΦΠΑ 24% 13.432,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 69.402,80€ 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 

                                 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1764/19774/30-06-2017 απόφασης ∆ηµάρχου, 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο1/18-07-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/18-07-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για  

την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 
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2. Ανακηρύσσει την εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. », (ΑΦΜ 997182717, ∆ΥΟ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), ως 
προσωρινού αναδόχου για  την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος 
κόστους, ως εξής: 

 

α/α 
δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ (€) 

1 Λ.∆ΙΟΝΥΣΟ
Υ (AVIN) 

ΠΟΛΥΤΕΧ
ΝΕΙΟΥ-
ΠΟΛΗ/  
ΠΑΝΕΠΙΣΤ
ΗΜΙ-
ΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟ
Υ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 43 113,00 430 48.590,00 

2 ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΕΝΤΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 120 290,00 12 3.480,00 

3 ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

α. 
ΟΛΥΜΠΙΑ 
β. ∆ΕΛΦΟΙ 
γ. 
ΜΥΚΗΝΕΣ- 
ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 50 ΘΕΣΕΩΝ 

α. 640 
β. 320 
γ. 320 

α. 1300,00 
β. 600,00 
γ. 600,00 

3 3.900,00* 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.970,00€ 

ΦΠΑ 24% 13.432,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 69.402,80€ 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 

 
 

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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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