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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..246/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..17ης/11-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .11η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
20107/7-6-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικού  Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  
του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2018» 
CPV: 92622000-7, Α∆ΑΜ: 18REQ002803143 2) Κατακύρωση  του 
διαγωνισµού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού 
ασφαλείας».  
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.».  

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών  αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72 ευρώ µε 
ΦΠΑ  µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης – Έγκριση 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 
550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Κλαδέµατος-Κοπής Υψηλών-Επικίνδυνων ∆ένδρων Έτους 2018»».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
και Εγκατάσταση Ρελέ ∆ιαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του 
∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού 
ασφαλείας».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια, 
Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας στα 
Φορτηγά Απορριµµατοφόρα Οχήµατα του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών 
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµιώσεων για αντικατάσταση οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης 
Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 – 
31/12/2017».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
KONICA MINOLTA”». 
 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..246/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 

την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την υπ’ αριθ. 133/12.04.2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση πίστωσης . 

5. Την υπ’ αριθ. 02/2018 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας , 
Παιδείας, Πολιτισµίου & Αθλητισµού που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ002704937 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ003070486 
Την 129/2.05.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α)η  υπ’ αριθ. 02/2018  µελέτη Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας , Παιδείας, Πολιτισµίου & Αθλητισµού β) οι επισυναπτόµενοι 
όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή 
διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού . 

8. Την υπ’ αριθ. 403/16.04.2018 (Κ.Α.Ε. 15.6471.0001) απόφαση ανάληψης 
δέσµευσης (Α∆Α: ΩΞΡ8Ω93-ΨΑΦ)  

9.  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17156/1935/10.05.2018 διακήρυξη  
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19912/6.6.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο : 
 
«….Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού καθώς και τους όρους της 
υπ’αριθµ. Πρωτ. 17156/1935/10-05-2018 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα 
έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν 
τις προσφορές τους. 

 
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι εξής προσφορές 
: 

 
1. ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-OLOGRAMMA P.A.L.S. 19011/30-05-

2018,(Εκπρόσωπος: Σεργόπουλος Σπύρος). 
2. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19014/30-05-2018, (Εκπρόσωπος 

Μακρής Αλέξανδρος). 
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Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος 
άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 
προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι:  Όλοι οι 
φάκελοι ήταν πλήρης σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.   
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση 
των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά 
το προηγούµενο στάδιο και οι οποίοι συµµετέχουν: 
 
 

Α/Φ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-OLOGRAMMA P.A.L.S. 
2. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 
 
Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι τα 
δικαιολογητικά των συµµετεχόντων  είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης.   
 
Κατόπιν και αφού κανείς εκ των παρισταµένων υποψηφίων δεν εξέφρασε 
αντίρρηση, η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών. 
 
Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αναδειχθεί µε βάση 
την χαµηλότερη προσφέρουσα τιµή. 
Κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών καταγραφήκαν τα εξής:  
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 799521003 

ΕΝ∆ΕΙ
ΚΤΙΚΟ

Σ 
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΕΚ∆ΗΛ
ΩΣΕΩΝ  

ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ-

OLOGRAMMA 
P.A.L.S. 

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

1. 

Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών 
κέντρων: σύνδεση, εποπτεία 
υπάρχοντος εξοπλισµού των 
Πολιτιστικών κέντρων. 

26 ---- ---- 80,00 2.080,00 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών 
κέντρων µε επιπρόσθετη ενοικίαση 
εξοπλισµού: ενοικίαση µηχανηµάτων ή 

11 248,00 2.976,00 200,00 2.200,00 
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τεχνικών µέσων µετά των 
απαραίτητων υλικών (ενισχυτές, ηχεία, 
µικρόφωνα ασύρµατα και ενσύρµατα, 
καλωδιώσεις κ.λ.π.) που απαιτούνται 
ως έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού 
εξοπλισµού των πολιτιστικών κέντρων, 
καθώς και ο χειρισµός και η εποπτεία 
της χρήσης τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδήλωσης (π.χ. 
χορωδιακά φεστιβάλ, εκδηλώσεις µε 
ύπαρξη ορχηστρών κ.α.) 

3. 

Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών 
Κέντρων µε επιπρόσθετη ενοικίαση 
εξοπλισµού για κάλυψη θεατρικών 
παραστάσεων: παροχή υπηρεσιών για 
την σύνδεση, ρύθµιση της λειτουργίας 
και εποπτεία κατά τη χρήση του 
υφιστάµενου πάγιου ηχοφωτιστικού 
εξοπλισµού των πολιτιστικών κέντρων 
(µικρόφωνα, προτζέκτορας κλπ.) κατά 
την πραγµατοποίηση θεατρικών 
παραστάσεων. Επίσης, ενοικίαση 
µηχανηµάτων φωτισµού για την 
κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων 
και αποσύνδεση εξοπλισµού. 

5 350,00 1.750,00 350,00 1.750,00 

4. 

Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης 
σε εξωτερικό χώρο: η ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η 
εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση θεατρικής 
παράστασης σε εξωτερικό χώρο 
µεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος 
παλιού σταθµού τραίνου στο ∆ιόνυσο, 
πλατείες κ.ά.). 

3 868,00 2.604,00 750,00 2.250,00 

5. 

Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε 
εξωτερικούς χώρους µε ενοικίαση 
εξοπλισµού και επαγγελµατία DJ: η 
ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός 
τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδήλωσης σε 
εξωτερικό χώρο (π.χ. πανηγύρια, 
µικρές συναυλίες, αγώνες δρόµου 
κ.ά.), µε συµµετοχή επαγγελµατία DJ. 

10 500,00 5.000,00 500,00 5.000,00 

6. 

Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε 
εξωτερικούς χώρους µε ενοικίαση 
εξοπλισµού για την κάλυψη 
χορωδιακών συναυλιών: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η 
εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση χορωδιακής 
συναυλίας σε εξωτερικό χώρο. 

4 400,00 1.600,00 400,00 1.600,00 

7. Εκδηλώσεις µεσαίας εµβέλειας σε 16 650,00 10.400,00 800,00 12.800,00 
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εξωτερικούς χώρους µε ενοικίαση 
εξοπλισµού: η ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η 
εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδήλωσης σε 
εξωτερικό χώρο µεσαίων απαιτήσεων 
(π.χ. Χώρος παλιού σταθµού τραίνου 
στο ∆ιόνυσο, πλατείες κ.ά.), για µικρά 
οργανικά ή µουσικοχορευτικά σχήµατα 
σε ανάλογα διαµορφωµένη σκηνή 
(stage), µε ενδεχόµενη συµµετοχή 
επαγγελµατία DJ όπου χρειάζεται. 
Επίσης, η αποσύνδεση του εξοπλισµού. 

8. 

Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε 
εξωτερικούς χώρους µε ενοικίαση 
εξοπλισµού: η ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η 
εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδήλωσης σε 
εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων 
(π.χ. Χώρος παλιού σταθµού τραίνου 
στο ∆ιόνυσο, πλατείες κ.ά.), για µεγάλα 
οργανικά ή µουσικοχορευτικά σχήµατα 
σε ανάλογα διαµορφωµένη σκηνή 
(stage), µε ενδεχόµενη συµµετοχή 
επαγγελµατία DJ όπου χρειάζεται. 

2 2.500,00 5.000,00 3.500,00 7.000,00 

9. 

Παραστάσεις των Θεατρικής Οµάδας 
Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου: 
1) Ο φωτιστής στήνει µε δικά του 
µηχανήµατα, καλύπτει την 
παράσταση και αποσυνδέει τον 
εξοπλισµό. 

2) Για τη Θεατρική Οµάδα Αγίου 
Στεφάνου χρειάζεται στήσιµο, δύο 
(2) πρόβες και τέσσερις (4) 
παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου  

1 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00 

10. 

Παραστάσεις των Θεατρικής Οµάδας 
Άνοιξης ∆ήµου ∆ιονύσου 
3) Ο φωτιστής στήνει µε δικά του 
µηχανήµατα, καλύπτει την 
παράσταση και αποσυνδέει τον 
εξοπλισµό. 

4) Για τη Θεατρική Οµάδα Άνοιξης 
χρειάζεται στήσιµο, δύο (2) πρόβες 
και δεκατρείς (13) παραστάσεις στο 
Θέατρο Λυκείου Άνοιξης 

1 2.500,00 2.500,00 200,00 200,00 

11. 

Παραστάσεις 1ου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου ∆ήµου 
∆ιονύσου 
5) Ο φωτιστής στήνει µε δικά του 
µηχανήµατα, καλύπτει την 
παράσταση και αποσυνδέει τον 

1 2.000,00 2.000,00 1.700,00 1.700,00 
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εξοπλισµό. 
6) Για τη διεξαγωγή του 1ου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου ∆ήµου 
∆ιονύσου χρειάζεται στήσιµο, τρεις 
(3) πρόβες και εννέα (9) 
παραστάσεις διαφορετικών θιάσων, 
στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου  

12. 

Προβολή ταινιών ή ντοκιµαντέρ σε 
εξωτερικό χώρο: η ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η 
εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση προβολής ταινίας ή 
ντοκιµαντέρ σε εξωτερικό χώρο 
µικρών, µεσαίων ή µεγάλων 
απαιτήσεων µε ενδεχόµενη συνεργασία 
κάποιου Ιδρύµατος, Φορέα κλπ. 

1 700,00 700,00 800,00 800,00 

13. 

Παρελάσεις 28ης Οκτωβρίου για το 
έτος 2018 και 25ης Μαρτίου για το έτος 
2019: η ενοικίαση µηχανηµάτων, ο 
χειρισµός τους και η εποπτεία τους για 
την ηχητική κάλυψη κατά τον 
εορτασµό των Εθνικών Επετείων της 
28ης Οκτωβρίου για το έτος 2018 και 
της 25ης Μαρτίου για το έτος 2019. 
Επίσης, αποσύνδεση του εξοπλισµού. 

2 4.000,00 8.000,00 1.630,00 3.260,00 

14. Ενοικίαση ενισχυτή κιθάρας/ back line 4 70,00 280,00 90,00 360,00 

15. Ενοικίαση ενισχυτή µπάσου/ back line 4 70,00 280,00 120,00 480,00 

16. Ενοικίαση ενισχυτή οργάνου (πλήκτρα) 
/ back line 

3 100,00 300,00 120,00 360,00 

17. Ενοικίαση ηλεκτρικού πιάνου / back 
line 

5 100,00 500,00 120,00 600,00 

18. Ενοικίαση ντραµς πλήρης / back line 4 80,00 320,00 60,00 240,00 

19 Ενοικίαση cd player τύπου pioneer 
2000 nexo/ back line 

1 150,00 150,00 150,00 150,00 

       

       

       

 Γενικό Σύνολο 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

  47.520,00  43.030,00 

 Καθαρή Αξία   38.322,58  34.701,00 

 ΦΠΑ 24%   9.197,42  8.329,00 

 
 Στην προσφορά της πρώτης συµµετέχουσας εταιρείας ήτοι ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ-OLOGRAMMA P.A.L.S διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ασάφειες και λάθη. 
Συγκεκριµένα στην πρώτη κατηγορία δεν είχε συµπληρωθεί η τιµή µονάδος και 
το σύνολο της κατηγορίας (αντί αυτών υπήρχαν παύλες), ενώ στην δεύτερη 
κατηγορία υπήρχε λάθος στον πολλαπλασιασµό του αριθµού εκδηλώσεων µε 
την τιµή µονάδος. Ως εκ τούτου απορρίπτεται. 
 Η προσφορά της δεύτερης εταιρείας ήτοι ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  δεν 
είχε κάποιο πρόβληµα. 
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 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, όπως αυτές ελέγχθηκαν 
από την Επιτροπή και που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 
2) το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 
3) τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της προκήρυξης αυτού του 
διαγωνισµού 
  
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

 

Την ανάδειξη της επιχείρησης  ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ως 
προσωρινού αναδόχου γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές  
προδιαγραφές, σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και η προσφορά που 
κατέθεσε ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες τριάντα ευρώ (43.030,00) ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος .   

                                 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.…» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 
 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ µε 
ΑΦΜ 047139990 ∆ΟΥ Κηφισιάς   , ως προσωρινού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 
∆ήµου ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό των 43.030,00€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
η οικονοµική της προσφορά ήταν   χαµηλότερη του προϋπολογισµού. 

 
  

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
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� Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
� Την υπ’ αριθ. 133/12.04.2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης . 
� Την υπ’ αριθ. 02/2018 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας , 

Παιδείας, Πολιτισµίου & Αθλητισµού που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
� Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ002704937 
� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας 

Α∆ΑΜ: 18REQ003070486 
� Την 129/2.05.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. 403/16.04.2018 (Κ.Α.Ε. 15.6471.0001) απόφαση 

ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: ΩΞΡ8Ω93-ΨΑΦ)  
�  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17156/1935/10.05.2018 διακήρυξη  
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19912/6.6.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου . 
 
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ µε 
ΑΦΜ 047139990 ∆ΟΥ Κηφισιάς, ως προσωρινό ανάδοχο για την 
παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 
∆ήµου ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό των 43.030,00€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
η οικονοµική της προσφορά ήταν   χαµηλότερη του προϋπολογισµού. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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