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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..24/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/6-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .6η Φεβρουαρίου 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. 
.4140/2-2-2018.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ 
αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου 
ΦΠΑ».  
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες 
στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ 
συµ/νου ΦΠΑ».  

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης 
και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο:« 1) Έγκριση  Πρακτικού No.1  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   Α∆ΑΜ: 17REQ002404290 CPV: 
64110000-0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης 
και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µη απόδοση  της πάγιας προκαταβολής 
ο.ε. 2017  της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και τη µη απαλλαγή του υπολόγου κ 
Κασαπάκη Μιχαήλ».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και 
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζηµιών που 
προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου», έγκριση σχετικής 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών 
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  
προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
4. Στασινοπούλου Αναστασία      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
7. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 
  

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

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..24/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες 
στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ 
συµ/νου ΦΠΑ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 

Με την 106/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών .  

ΑΔΑ: Ω16ΨΩ93-ΥΦ0



 

3 

 
Με την αριθµ. 233/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν: α) η 
δαπάνη για τις εργασίες στο κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου και η διάθεση 
πίστωσης µε χρέωση στο ΚΑ 45.6262.0003 µε τίτλο «Εργασίες στο 
κοιµητήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» (ΑΑΥ 701/2017, Α∆Α: ΨΕΩΣΩ93-8ΙΑ), του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 συνολικά χρηµατικού ποσού 
61.332,26 ευρώ, β) η υπ’ αριθ. 15/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  
µειοδοτικού διαγωνισµού . 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 34114/3074/23-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC002131734 2017-10-23) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός για τις  16/11/2017. 
 
 
Με την 348/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) το αριθµ. 
πρωτ. 38182/20-11-2017 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και β) 
ανακυρήχθηκε η ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ΑΦΜ 999826258, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και µε έδρα 
επί της Λεωφ. Σταµάτας 5, Τ.Κ. 14575 Σταµάτα, ως προσωρινός  ανάδοχος 
του συνοπτικού διαγωνισµού. 
Με την αριθµ. πρωτ. 1318/09-01-2018 πρόσκληση προς τον προσωρινό 
µειοδότη η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τον προσκάλεσε για την υποβολή των 
δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 16 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
3074/34114/23-10-2017 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε την αριθµ. πρωτ. 
1568/10-01-2018 υποβολή του φακέλου µε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού . 
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε την αριθµ. πρωτ. 3631/29-01-2018 πρόσκληση 
απευθύνθηκε προς τον προσωρινό µειοδότη για την υποβολή πρόσθετων – 
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών για την κατακύρωση του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.3α της υπ’ αριθµ. πρωτ. 3074/34114/23-10-
2017 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε την αριθµ. πρωτ. 
3651/30-01-2018 υποβολή του φακέλου µε τα προς έλεγχο πρόσθετα – 
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά του διαγωνισµού. 
 
Τη Τετάρτη 31/01/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τις «Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. 
∆ιονύσου» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 233/2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου για την αποσφράγιση και έλεγχο των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την οριστική ανάδειξη και 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο2/31-01-2018, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
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«Οι παρακάτω υπογραφόµενοι: 

1. Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως 
πρόεδρος, 

2. Θεοδοσιάδου Φωτεινή, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως µέλος, 

3. Λιάλιαρη Καλλιόπη, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως µέλος 

που αποτελούµε την επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), για την ανάθεση της 
Υπηρεσίας: 

 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 

 
προϋπολογισµού 61.332,26 € (µε Φ.Π.Α.)  που συγκροτήθηκε: 
µε την υπ' αριθµ. 233/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου 

και αφού λάβαµε υπ’ όψιν: 
1. Το µε αρ. πρωτ. 38182/20-11-2017 συνταχθέν πρακτικό Νο 1 της 

επιτροπής διαγωνισµού µε το οποίο ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 
προσφορών των οικονοµικών φορέων. 

2. Την µε αρ. 348/2017 (Α∆Α: 75∆0Ω93-ΠΞΘ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου περί έγκρισης του πρακτικού-
κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του 
ανωτέρω διαγωνισµού. 

3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1318/09-01-2018 πρόσκληση προς τον 
προσωρινό µειοδότη ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την 
υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 16 της υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 3074/34114/23-10-2017 διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού. 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1568/10-01-2018 υποβολή του φακέλου µε τα 
προς έλεγχο δικαιολογητικά του διαγωνισµού από την εταιρεία: 
«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3631/29-01-2018 πρόσκληση προς τον 
προσωρινό µειοδότη ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την 
υποβολή πρόσθετων – συµπληρωµατικών δικαιολογητικών για την 
κατακύρωση του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.3α της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 3074/34114/23-10-2017 διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού. 

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3651/30-01-2018 υποβολή του φακέλου µε τα 
προς έλεγχο πρόσθετα – συµπληρωµατικά δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού από την εταιρεία: «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

 
συνήλθαµε 

 
στις 31/01/2018 σε δηµόσια συνεδρίαση προκειµένου να διαπιστώσουµε: 
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α. Αν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του προσωρινού 
µειοδότη στη διαδικασία, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 της διακήρυξης. 
β. Αν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 
της διακήρυξης. 
γ. Αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 της διακήρυξης. 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 
δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) 
µέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 9:30 π.µ. καταγράφοντας 
αρχικά το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

∆ικαιολογητικό Αρ. Πρωτοκόλλου - Ηµεροµηνία Αναφορά στη 
∆ιακήρυξη 

1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου 1. Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών 
    Αρ. Πρ. 385680/04-12-2017 
2. Εισαγγελία πρωτοδικών Λαµίας 
    Αρ. Πρ. 23485/07-12-2017 

(∆ιαχειριστές της Ε.Ε.) 

Αρ. 16 
παρ. 2α 

2. Φορολογική Ενηµερότητα 1. ΑΑ∆Ε 
    Αρ. Πρ. 64239675/20-12-2017 
    Λήξη ισχύος: 20/01/2018 
2. ΑΑ∆Ε 
    Αρ. Πρ. 63957847/23-10-2017 
    Λήξη ισχύος: 23/12/2017 

Αρ. 16 
παρ. 2β(i) 

3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα 1. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 569/02-01-2018 
    Ηµ. Λήξης: 29/06/2018 
2. ΙΚΑ 
    Αρ. Πρ. 308685/13-07-2017 
    Ηµ. Λήξης: 12/01/2018 
3. Τέως Τοµέας Μηχ/κών – νυν 
    ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 47054/29-12-2017 
    Ηµ. Λήξης: 29/06/2018 
4. Τέως Τοµέας Μηχ/κών – νυν 
    ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 39731/25-10-2017 
    Ηµ. Λήξης: 30/11/2017 
5. Τέως ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε 
    Περ. Μονάδα ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 36808/27-09-2017 
    Ηµ. Λήξης: 30/11/2017 
6. Τέως Τοµέας Μηχ/κών – νυν 
    ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 42982/27-11-2017 
    Ηµ. Λήξης: 31/01/2018 
7. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 1541683/27-11-2017 
    Ηµ. Λήξης: 30/04/2018 
8. ΕΦΚΑ 
    Αρ. Πρ. 1405037/26-10-2017 
    Ηµ. Λήξης: 30/11/2017 

Αρ. 16 
παρ. 2β(ii) 

4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας 
    (Περί µη κήρυξης σε κατάσταση 
     πτώχευσης) 

Πρωτοδικείο Αθήνας: 
Αρ. Πρωτ 22098/2017 

Ηµ. Έκδοσης 18/10/2017 

Αρ. 16 
παρ. 2γ 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας 
    (Περί µη κατάθεσης δικόγραφου 
     πτώχευσης) 

Πρωτοδικείο Αθήνας: 
Αρ. Πιστοπ. 39718/2017 
Ηµ. Έκδοσης 30/10/2017 

Αρ. 16 
παρ. 2γ 

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας Πρωτοδικείο Αθήνας: Αρ. 16 
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    (Περί µη θέσης σε αναγκαστική 
     διαχείριση) 

Αρ. Πιστοπ. 9361/2017 
Ηµ. Έκδοσης 16/10/2017 

παρ. 2γ 

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας 
    (Περί µη κατάθεσης δικόγραφου 
    αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς 
    ειδικής εκκαθάρισης) 

Πρωτοδικείο Αθήνας: 
Αρ. Πιστοπ. 39719/2017 
Ηµ. Έκδοσης 30/10/2017 

Αρ. 16 
παρ. 2γ 

8. Bεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. 1. Αρ ΜΕΕΠ. 17961 
Αρ. πρωτ. ∆15/20605/11-11-2014 
Ηµ. Ισχύος Βεβαίωσης: 07/11/2017 
Αίτηση παράτασης 
Αρ. Πρωτ. 22624/26-10-2017 
2. Αρ ΜΕΕΠ. 17961 
Αρ. πρωτ. ∆15/22624/12-12-2017 
Ηµ. Ισχύος Βεβαίωσης: 07/11/2020 

Αρ. 16 
παρ. 2δ 

9. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
    Αθηνών 

1. Γ.Ε.ΜΗ – Ε.Β.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 
Αρ. Πρ. 455696.647271/19-09-2017 
2. Γ.Ε.ΜΗ – Ε.Β.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 
Αρ. Πρ. 503235.715728/16/12/2017 

Αρ. 16 
παρ. 2δ 

& 
παρ. 2στ 

10. Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. 1. Αρ. Πρ. 12820/5164/24-05-2017 
    Λήξη 31/12/2017 
2. Αρ. Πρ. 29550/5164/27-12-2017 
    Λήξη 31/12/2018 

Αρ. 16 
παρ. 2δ 

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση ενώπιον αρµόδιας 
διοικητικής αρχής (ΚΕΠ) 

Η από 30/01/2018 Υ.∆. θεωρηµένη από το 
ΚΕΠ ∆ροσιάς 

 

12. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Βεβαίωση Οικονοµικής Ενηµερότητας 
Αρ. Πρωτ Β675Α / 24-05-2017 

Ισχύς µέχρι 31/12/2018 
 

13. Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. 1. Αρ. Πρ. 12820/77216/24-05-2017 
    Λήξη 24/11/2017 
2. Αρ. Πρ. 12820/65181/24-05-2017 
    Λήξη 24/11/2017 
3. Αρ. Πρ. 27295/77216/27-11-2017 
    Λήξη 27/05/2018 
4. Αρ. Πρ. 27295/65181/27-11-2017 
    Λήξη 27/05/2018 

 

14. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 1. Πιστοποιητικό Πειθαρχικού Ελέγχου 
    Αρ. Πρωτ Β675β / 24-05-2017 

Ισχύς µέχρι 24/11/2017 
2. Πιστοποιητικό Πειθαρχικού Ελέγχου 
    Αρ. Πρωτ Β1241Α / 20-11-2017 

Ισχύς µέχρι 20/05/2018 

 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Α) Τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν ανταποκρίνονται στα 

απαιτούµενα του άρθρου 16 της υπ’ αριθµ. 3074/34114/23-10-2017 
διακήρυξης. 

Β) Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έχουν ισχύ τόσο κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, όσο και κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών (άρθρο 16 παρ. 1.α της διακήρυξης). 

Γ) Για τα αντίγραφα ποινικού µητρώου (υπ’ αριθµ. 1.1, 1.2 του πίνακα 
δικαιολογητικών) που έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερης της 
ηµεροµηνίας διαγωνισµού, προκύπτει ότι όσα αναφέρονται ήταν σε ισχύ την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού, λόγω της φύσης των θεµάτων προς 
πιστοποίηση. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει: 
α. Ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του προσωρινού 

µειοδότη στη διαδικασία, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 της διακήρυξης. 
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β. Ότι αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 
13 της διακήρυξης. 
γ. Ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 της διακήρυξης. 

Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και 
έκλεισε το πρακτικό εισηγούµενη την κατακύρωση της σύµβασης στην: 
 
Εταιρεία: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε συνολική οικονοµική 
προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 29.917,20 € ή 37.097,32 € µε Φ.Π.Α. 
24%. 

 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

∆ιονύσου, για τη λήψη απόφασης σχετικής µε την κατακύρωση ή µη της 
σύµβασης. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 
∆ιακήρυξης)». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34114/3074/23-10-2017 απόφασης 
∆ηµάρχου, 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το αριθµ. Νο2/31-01-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. να εγκρίνει το αριθµ. Νο2/31-01-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. να ανακηρύξει την ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία 
«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ΑΦΜ 999826258, ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ και µε έδρα επί της Λεωφ. Σταµάτας 5, Τ.Κ. 14575 Σταµάτα, 
ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Εργασίες 
στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου», αντί του καθαρού ποσού των 
29.917,20 €, πλέον 7.180,12€ ΦΠΑ 24% ήτοι αντί του συνολικού 
ποσού των 37.097,32 €,  γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της διακήρυξης.  
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη:  
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� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34114/3074/23-10-2017 απόφασης ∆ηµάρχου, 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το αριθµ. Νο2/31-01-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Καρασαρλή για του 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. Νο2/31-01-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού «Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου» 

2. Ανακηρύσσει την ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία 
«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ΑΦΜ 999826258, ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ και µε έδρα επί της Λεωφ. Σταµάτας 5, Τ.Κ. 14575 Σταµάτα, 
ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Εργασίες 
στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου», αντί του καθαρού ποσού των 
29.917,20 €, πλέον 7.180,12€ ΦΠΑ 24% ήτοι αντί του συνολικού 
ποσού των 37.097,32 €,  γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της διακήρυξης.  

 
 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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