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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..265/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..19ης/22-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .22η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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. 
21216/18-6-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ».  
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- 
(CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 Α∆ΑΜ: 
18REQ002935395  και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α 
Α».  

3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού 
προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια µηχανήµατος 
θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης 
αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2019 – 2022 ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  
δικαστικού επιµελητή».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΧΑΝΤΜΠΟΛ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο  super 
manket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ:20401)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(20399)».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“LONGEVITY-DIET” - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε. για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τoν Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος 
«1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- 
(CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  
και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ 
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∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α» λέγοντας ότι η συγκεκριµένη 
προµήθεια περιέχει υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθµη 
λειτουργία της υπηρεσίας. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 
& 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 
31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  
2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & 
ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α» ως  κατεπείγον. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..265/2018.. 
 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 
Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  

 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον 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. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. την αριθµ 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. την αριθµ     την αριθµ   113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η 
διάθεση της πίστωσης, στους  Κ.Α. i) 20.6662.0001 µε τίτλο “Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού” µε ποσό 84.450,00€   (ΑΑΥ  409 / 2018)ii) 
20.6662.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 
10.000,00 € (ΑΑΥ 410 / 2018)  iii) 35.7135.0004 «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά κλπ)» µε ποσό 
6.000,00 € (ΑΑΥ 411/2018) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2018 και τον Κ. Α. 20.6662.0001 µε ποσό 24.760,66 € του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 β) η από 4/2018 Μελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
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6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15514/1672/26-4-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 57255) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

30/04/2018 30/04/2018 
 

25/05/2018 
Ωρα 15:00 

 

Την Τρίτη στις  06/06/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου » που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα 
είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 

ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ 

(ECOLIGHT)   

 

23/05/2018 18:39:30 

 

7. Το Πρακτικό  Ν.ο1 (06-06-2018) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 113/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό 
Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: «…… Στον Άγιο Στέφανο, στις 6/6/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00, 
συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστάθηκε σύµφωνα µε την 
113/17-4-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου, προκειµένου να  αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν 
στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. Απόφασης ∆ηµάρχου 
1672/15514/ 26-04-2018, για την ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρολογικού  
υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης 125.210,66 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.Η Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 1672/15514/26-04-2018 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρολογικού  
υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018 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 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 
57255.Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 25/05/2018  και ώρα 15:00 µµ και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
31/05/2018 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 
57255 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος 
από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό προσφορά από τον προµηθευτή:   

 
 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   23/05/2018 18:39:30  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο 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 η προσφορά 
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της  προσφοράς µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω 
αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος : 

 
 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς συστήµατος Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 

 

ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  96545 18667/24-5-2018 

 

Ο ανωτέρω οικονοµικός φορέας προσκόµισε στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή µε αριθ. Πρωτ. 18667/24-5-2018, συνεπώς εµπρόθεσµα, και 
σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 
4250/2014, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών (άρθρο 2.4.2.5. της 
διακήρυξης). 
Από την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και 
σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 
Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ » 
(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.  
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, του συµµετέχοντα όσο και ο φάκελος της 
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τεχνικής προσφοράς είναι πλήρεις, καθώς περιελάµβαναν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
Για τις Οµάδες Β και Γ της µελέτης δεν υποβλήθηκε προσφορά. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των 
οικονοµικών προσφορών τη ∆ευτέρα 18/6/2018 και ώρα 11:00π.µ. 

 
Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 07/06/2018 
και ώρα 14:33:46  µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 
8. Το Πρακτικό  Ν.ο2 (18/06/2018). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον 

έλεγχο  των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «….        
Στον Άγιο Στέφανο, στις 18/6/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, 
συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστάθηκε σύµφωνα µε την 
113/17-4-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
προκειµένου να αξιολογήσει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν 
στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. Απόφασης ∆ηµάρχου 
1672/15514/ 26-04-2018, για την ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρολογικού 
υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης 125.210,66 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 1672/15514/26-04-2018 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της προµήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018 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 57255 µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη, την 25/05/2018  και ώρα 15:00 µ.µ. και 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31/05/2018 
και ώρα 11:00πµ. 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης αποφασίστηκε η 
αποδοχή της προσφοράς για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του 
ακόλουθου οικονοµικού φορέα: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   23/05/2018 18:39:30  

Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση της 
οικονοµικής προσφοράς, η  ∆ευτέρα 18/6/2018 και ώρα 11:00 π.µ.Στις 
18/6/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00π.µ., 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 διαπιστευτήριά τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η 
προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά», µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό του. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 
οικονοµικός  φορέας είχε υποβάλει προσφορά µε τις ακόλουθες τιµές: 
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 Προµηθευτής Α/Α  

προσφοράς 

συστήµατος 

ΟΜΑ∆Α  Προσφορά  (EUR) ΦΠΑ 

24%(EUR) 

Προσφορά µε 

ΦΠΑ 24% 

(EUR) 

1 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ  

96545 ΟΜΑ∆Α Α 69.917,90  

 

16.780,30 86.698,20 

 

Η ανωτέρω οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Η επιτροπή 
διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου, για την οµάδα Α, της επιχείρησης «ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», της οποίας η προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσαν ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, όπως 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Προµηθευτής Α/Α  

προσφοράς 

συστήµατος 

ΟΜΑ∆Α  Προσφορά  (EUR) ΦΠΑ 

24%(EUR) 

Προσφορά µε 

ΦΠΑ 24% 

(EUR) 

1 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ  

96545 ΟΜΑ∆Α Α 69.917,90  

 

16.780,30 86.698,20 

 

∆ιευκρινίζεται ότι για τις Οµάδες Β και Γ δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. Η 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα 
από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη 
κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση 
στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
 
Το Πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 19/06/2018 και ώρα 
14:49:09 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

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

1. Την  έγκριση των Πρακτικών Νο1. (06-06-2018) & Ν.ο2 (18/06/2018) 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)  
µε ΑΦΜ 998414961 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ   . µε έδρα στο ∆ήµο Αγίας 
Παρασκευής Στρ. Τόµπρα 5  Αττικής  , Τ.Κ. 15342,  τηλ: 210-6090724, 
e-mail: mafredos@otenet.gr µε προσφερόµενη τιµή 86.698,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως προσωρινού αναδόχου  για 
την ΟΜΑ∆Α Α  καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 
  

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

ΑΔΑ: Ψ6Ζ8Ω93-ΝΝ5



 

8 

� Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Τον 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  
� την αριθ 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 
� την αριθ. την αριθ. 113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής.  
� Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15514/1672/26-4-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� Το Πρακτικό  Ν.ο1 (06-06-2018) 
� Το Πρακτικό  Ν.ο2 (18/06/2018). 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

� Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1 (06-06-2018) & Ν.ο2 (18/06/2018) της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
� Ανακηρύσσει την εταιρία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)  µε 

ΑΦΜ 998414961 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίας 
Παρασκευής Στρ. Τόµπρα 5  Αττικής, Τ.Κ. 15342,  τηλ: 210-6090724, 
e-mail: mafredos@otenet.gr µε προσφερόµενη τιµή €86.698,20 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως προσωρινό ανάδοχο για την 
ΟΜΑ∆Α Α καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

  
 
 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. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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