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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-9-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..250/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20ης/10-10-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Οκτωβρίου 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. 
..31577/10-10-2017.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
για Εξόφληση ∆απάνης της εταιρείας ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ.». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση όρων διακήρυξης και διεξαγωγή νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την “Προµήθεια γραφικής ύλης, 
µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ” του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 38.984,86€ συµ/νου ΦΠΑ». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εξουσιοδότης παράστασης δικηγόρου επικαιροποίηση της 
αριθ. 40/2010 απόφασης ΟΕ του πρώην ∆ήµου Ανοιξης». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια Συνδροµή 
σε λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα οδήγησης, 
Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου) 
και έγκριση απόδοσης λογαριασµών ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ για ζηµιά  που υπέστη το ψυγείο του αυτ/του του  από 
µεταλλική βέργα πακτωµένη στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα οδήγησης, 
Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, (ΠΕΙ) Κάρτα Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου  και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
(οµάδα β)». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών 
Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – 
εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), συνολικού προϋπολογισµού 
129.437,40€» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη προµήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα 
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, προϋπολογισµού δαπάνης 
39.903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ», οµάδας Β: Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για τις δύο Ενότητες 
(Α) & (Β)» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και 
όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού» του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 38.250,00€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 99.233,16 €, 
συµπ/νου ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης για ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου του ανοικτού διαγωνισµού για την  προµήθεια τροφίµων για τη 
σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Ιστών 
και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού για Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου, Σταµάτας και Ροδοπόλεως του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγών Οµβρίων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια (Ψυχρής) Ασφάλτου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της προµήθειας 
«Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων 
(Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων, Φορητών 
Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την εκτέλεση  «Χωµατουργικών εργασιών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»   
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου» 
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ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση µελέτης, όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Σετ Αλατιέρας-Λεπίδας Αποχιονισµού» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και τρόπου ανάθεσης για 
την «Προµήθεια Οστεοθυρίδων και Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης για 
την Προµήθεια, Συντήρηση και παρακολούθηση Σηµάτων Συστηµάτων 
Ασφαλείας (Συναγερµοί-Πυρανίχνευση) ∆ηµοτικών Κτιρίων» 
ΘΕΜΑ 25ο: «∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για την 
«Αποκατάσταση της Βλάβης της Κεντρικής Κλιµατιστικής Μονάδας του 
Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και τρόπου ανάθεσης 
για την «Προµήθεια Σάκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού Υπηρεσίας Πράσινου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έναρξη διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή του ∆ηµοτικού 
περιπτέρου ∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 14ης Σεπτεµβρίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017», προϋπολογισµού 200.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε.2017 για προµήθεια του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€ για 
την «Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης-σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων»»  
ΘΕΜΑ 33ο: «Κατακύρωση της σύµβασης 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 34ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ» 

ΘΕΜΑ 35ο: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ 
ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ» 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για δικηγορική αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη» 
ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής 
Μελέτης για την προµήθεια Μηχανηµάτων Ήχου και Προβολής για κάλυψη 
επειγουσών αναγκών στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και στο ∆ηµοτικό 
Γυµναστήριο ∆ήµου ∆ιονύσου, µε απευθείας ανάθεση» 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 Η ∆Σ κα Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αποχώρησε µετά τη 
ψήφιση του 7ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..250/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Πρακτικών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών 
Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
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. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

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

5. Την 119/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας . 

6. Την υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

7. Την 197/18-07-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2017-2018 και η διάθεση πίστωσης 449.997,50€ σε 
διάφορους Κ.Α. β)η  υπ’ αριθ. 8/2017  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) 
οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνή µειοδοτικού 
διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του. 

8.  Την υπ’ αριθ. 2061/22550/26.07.2017 διακήρυξη. 
9. Το από 08.09.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
197/18.07.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  

«…..Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 22550/2061/26.07.2017 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας καυσίµων & 
λιπαντικών, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων 
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αυτού και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα 
εξής : 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον 
αριθµό 44284. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 01/09/2017 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 07/09/2017 και ώρα 
11:00πµ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 44284 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη 
συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές:   
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

30/08/2017 15:42:46  

 

2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 

ΕΛ. Ο.Ε. 

01/09/2017 10:08:40  

 

 

3  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» 01/09/2017 12:18:43  

 

 

 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 
3.1.1), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε 
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω 
αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

73133 25759/31.08.2017 

2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. Ο.Ε. 

73852 26044/01.09.2017 

3 «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» 73009 27194/05.09.2017 

 
Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή 
(Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

 

1. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»(υποβολή συµµετοχής για τις Οµάδες Β, Γ, ∆ 
και Ε της µελέτης) δεν υπέβαλλε σε ηλεκτρονική µορφή την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής που απαιτείται από το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης:  “Τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν... β) την εγγύηση συµµετοχής όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412 ΤΟΥ 2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης...η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.”  

 

2. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. Ο.Ε.» (υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Α της 
µελέτης) υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το 
σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

3. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» 
(υποβολή συµµετοχής για τις Οµάδες Β, Γ, ∆ και Ε της µελέτης) υπέβαλλε 
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα. 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή απέκλεισε από τη συνέχεια της διαδικασίας τη 
συµµετοχή της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
ενώ, έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
των υπολοίπων δύο συµµετεχόντων όσο και οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται την διακήρυξη. 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την ∆ευτέρα 18/09/2017 και ώρα 11:00π.µ. 

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

10. Το από 21.09.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο :  

«…Στις 18 Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ. η Επιτροπή, 

για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 

µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 44284 

και διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες, 

αφετέρου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον αποκλεισµό της προσφοράς 

της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  και µε α/α 

προσφοράς 73133, ώστε να µην αποσφραγιστεί η οικονοµική προσφορά της.  

 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη 

συνέχεια ο Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 

διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα 

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών 

µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η 

επιτροπή  διαπίστωσε ότι οι οικονοµικοί  φορείς είχαν υποβάλει τις προσφορές 

και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 

 

Προµηθευτής ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. Ο.Ε. 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣ
Η Ε.Π.Ε.» 

 

Οµάδα Α 

Υπό-οµάδα Α1 
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Πετρέλαιο Κίνησης 

 

Έκπτωση 0,05% επί της 
µέσης λιανικής  τιµής 
πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης. 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

 

Αµόλυβδη βενζίνη 

 

Έκπτωση 0,05% επί της 
µέσης λιανικής  τιµής 
πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης. 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

 

Υπό-οµάδα Α2 

Λιπαντικά και λοιπά 

σχετικά προϊόντα  

 

ΜΕΣΟ-ΣΤΑΘΜΙΚΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 2,98% 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

 

Οµάδα Β 

Πετρέλαιο 

Θέρµανσης ∆ήµου 

∆ιονύσου 

∆εν δόθηκε προσφορά Έκπτωση 4,65% 
επί της µέσης 
λιανικής  τιµής 
πώλησης του 
είδους την ηµέρα 
παράδοσης. 

 

Οµάδα Γ 

Πετρέλαιο 

Θέρµανσης Α’ 

Βάθ/µιας  Σχολικής 

Επιτροπής 

∆εν δόθηκε προσφορά 
 

Έκπτωση 4,65% 
επί της µέσης 
λιανικής  τιµής 
πώλησης του 
είδους την ηµέρα 
παράδοσης. 

 

Οµάδα ∆ 
 
Πετρέλαιο 

Θέρµανσης β’ 

Βάθ/µιας  Σχολικής 

Επιτροπής 

∆εν δόθηκε προσφορά Έκπτωση 4,65% 
επί της µέσης 
λιανικής  τιµής 
πώλησης του 
είδους την ηµέρα 
παράδοσης. 

 

Οµάδα Ε 

Πετρέλαιο 

Θέρµανσης Ν.Π.∆.∆. 

«Η ΕΣΤΙΑ» 

∆εν δόθηκε προσφορά Έκπτωση 4,65% 
επί της µέσης 
λιανικής  τιµής 
πώλησης του 
είδους την ηµέρα 
παράδοσης. 

 

 

Από τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές η Επιτροπή  έκανε δεκτές: 
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1) την επιχείρηση ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. Ο.Ε. διότι η 

οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους και  

2) την επιχείρηση  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» διότι η οικονοµική προσφορά 

που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη 

του προϋπολογισθέντος κόστους.  

 

Από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθέντων οικονοµικών προσφορών και 

τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτονται στο 

Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική 

Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, ανά οµάδα, τις εταιρείες 

που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες είναι σύµφωνες µε 

τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική 

προσφορά που κατέθεσαν ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.   

Αναλυτικότερα προτείνονται ως προσωρινοί ανάδοχοι, ανά οµάδα, οι εταιρείες 

που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α Προµηθευτής Οµάδα              Σύνολο 

1α ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 

∆ΗΜ. & 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. 

Ο.Ε. 

Οµάδα Α  

(Υπό-οµάδα Α1) 

Πετρέλαιο κίνησης & 

Αµόλυβδη Βενζίνη 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
407.267,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  Με ποσοστό έκπτωσης 
0,05% επί της µέσης λιανικής 
τιµής πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα 
µε την υποβληθείσα 
οικονοµική προσφορά η οποία 
προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

1β ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 

∆ΗΜ. & 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. 

Ο.Ε. 

Οµάδα Α  

(Υπό-οµάδα Α2) 

Λιπαντικά και λοιπά 

σχετικά προϊόντα  

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
13.930,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. (Η αναλυτική τιµή ανά 
είδος ανά συσκευασία 
προσδιορίζεται αναλυτικά στο 
έντυπο υποβολής της 
οικονοµικής προσφοράς του 
προµηθευτή, το οποίο 
προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης) 

2 «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα Β, 

Πετρέλαιο Θέρµανσης  

∆ήµου ∆ιονύσου 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
28.800,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. Με ποσοστό έκπτωσης 
4,65% επί της µέσης λιανικής 
τιµής πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης. σύµφωνα 
µε την υποβληθείσα 
οικονοµική προσφορά η οποία 
προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

3 «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα Γ, 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 

Α’ βάθ/µιας  Σχολικής 

Επιτροπής 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
94.999,68 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  Με ποσοστό έκπτωσης 
4,65% επί της µέσης λιανικής  
τιµής πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης. σύµφωνα 
µε την υποβληθείσα 
οικονοµική προσφορά η οποία 
προσαρτάται και αποτελεί 
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α/α Προµηθευτής Οµάδα              Σύνολο 

αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

4 «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα ∆, 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 

Β’ βάθ/µιας Σχολικής 

Επιτροπής 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
67.161,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  Με ποσοστό έκπτωσης 
4,65% επί της µέσης λιανικής  
τιµής πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης. σύµφωνα 
µε την υποβληθείσα 
οικονοµική προσφορά η οποία 
προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

5 «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα Ε, 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 

Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ» 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
45.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  Με ποσοστό έκπτωσης 
4,65% επί της µέσης λιανικής  
τιµής πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσης. σύµφωνα 
µε την υποβληθείσα 
οικονοµική προσφορά η οποία 
προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

 

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 παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο1/08.09.2017 & Νο2/21.09.2017  της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 
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2.- Την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισµού ως 
ακολούθως :   
 
α) την εταιρεία «∆ηµ. Λ. Μουστάκας & Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε. », ΑΦΜ 
084086250,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Λ. Τραπεζούντος 99, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, για την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α1) : Πετρέλαιο 
κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το ∆ήµο ∆ιονύσου ,µε έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 407.267,50€  
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

β) την εταιρεία «∆ηµ. Λ. Μουστάκας & Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε. », ΑΦΜ 
084086250,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Λ. Τραπεζούντος 99, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, για την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το 
∆ήµο ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό των 13.930,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 
24%  ,  

γ) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε. », ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά , για την οµάδα Β: 
Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε έκπτωση 4,65% στη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 28.800,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% ,  

δ) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε. », ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα Γ: 
Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» , µε 
έκπτωση 4,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 94.999,68€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

ε) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε. », ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα ∆: 
Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» , µε 
έκπτωση 4,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 67.161,60€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

στ) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε. », ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα Ε: 
Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ,Η ΕΣΤΙΑ», µε έκπτωση 
4,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 
45.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

 
 

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). 
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� 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  
� Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
� Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
� Την 119/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας . 
� Την υπ’ αριθ. 8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που 

ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
� Την 197/18-07-2017 

Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη  για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών έτους 
2017-2018 και η διάθεση πίστωσης 449.997,50€ σε διάφορους Κ.Α. 
β)η  υπ’ αριθ. 8/2017  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνή µειοδοτικού 
διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης 
του. 
� Την υπ’ αριθ. 2061/22550/26.07.2017 διακήρυξη. 
� Το από 08.09.2017 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
197/18.07.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/08.09.2017 & Νο2/21.09.2017 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2. Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του διαγωνισµού για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018 
ως ακολούθως:   
 
α) την εταιρεία «∆ηµ. Λ. Μουστάκας & Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε.», ΑΦΜ 
084086250, ∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Λ. Τραπεζούντος 99, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, για την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α1): Πετρέλαιο 
κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το ∆ήµο ∆ιονύσου, µε έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των €407.267,50  
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, 

β) την εταιρεία «∆ηµ. Λ. Μουστάκας & Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε.», ΑΦΜ 
084086250,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Λ. Τραπεζούντος 99, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, για την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α2): Λιπαντικά για το 
∆ήµο ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό των €13.930,00 συµπ/νου Φ.Π.Α. 
24%,  

γ) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα 
Β:Πετρέλαιο θέρµανσης για το ∆ήµο ∆ιονύσου, µε έκπτωση 4,65% στη 
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µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των €28.800,00 
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%,  

δ) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα 
Γ:Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», µε έκπτωση 
4,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 
€94.999,68 συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

ε) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα 
∆:Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», µε 
έκπτωση 4,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των €67.161,60 συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

στ) την εταιρεία «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ 095723899,∆ΟΥ 
Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά, για την οµάδα 
Ε:Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ», µε έκπτωση 
4,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 
€45.000,00 συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

 
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. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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