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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2016..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 7ης-3-2016
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..30/2016..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..2ης/7-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..7η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. 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.
..5506/3-3-2016.. 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: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου
οικονοµικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ.
έτους 2016».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προϋπολογισµού οικ. έτους
2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «∆ιαµόρφωση
χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού
43.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 6ο: «Εκδίκαση ένστασης
κατά του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων
κάδων» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση : Α)Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την
υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015» συνολικού
προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Β) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ΄ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο για
την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµός Μεταφορικών
µέσων Έτους 2015» συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια
συστήµατος
τήρησης
αντιγράφων
ασφαλείας
(BACKUP)»,
συνολικού
προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου που θα στεγαστούν
υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια
ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου » και
λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση &
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Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισµού
14.377,47 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών
και εξοπλισµού πρασίνου, συνολικού προϋπολογισµού 45.477,91€».
ΘΕΜΑ 13ο: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 και της από 11.01.2016
γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση
και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών
πόσιµου νερού » και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης,
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»».
ΘΕΜΑ 15ο:« Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, συνολικού προϋπολογισµού
539.109,00€».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια
Λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» προϋπολογισµού
4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
 ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –
Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» Οµάδες Ε, Ζ &
Η» προϋπολογισµού 49.323,00 € συµπ. ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περι έγκρισης αποδοχής κληρονοµίας».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 184.751,20€ στον Κ.Α.
30.7323.0043 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Οδοποιία
διαφόρων δηµοτικών οδών 2013”».
ΘΕΜΑ 20ο:
«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300.882,39€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7332.0012 του προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 4.846,82 για το έργο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ.
Ροδόπολης».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 191.88€ για τη
δηµοσίευση ανακοίνωσης για την τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης στις οδούς
Ευξείνου Πόντου (Β' Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 53.346,82€ στον Κ.Α.
15.7331.0003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ”».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 92.000,00 € για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015
»».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€ για την
πληρωµή του έργου µε τίτλο : «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ»».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους :

Σελίδα 2 από 8

ΑΔΑ: 7ΓΩ2Ω93-ΜΔΧ

1. 6.489.399,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0002 για την πληρωµή των επιλέξιµων

δαπανών (Τµήµα Α του Υποέργου 2, Υποέργο 3 και Υποέργο 5),
2. 600.000,00 € στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωµή των µη

επιλέξιµων δαπανών (Τµήµα Β του Υποέργου 2) και
3. 26.262,23 € στον Κ.Α. 63.7412.0001 για την πληρωµή της 1ης

Συµπληρωµατικής Σύµβασης του Υποέργου 3
της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ.
Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους:
α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 και
β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για
την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΝΟΙΞΗΣ»».
ΘΕΜΑ 29ο: «Αίτηµα της κας Χατζή Γεωργίας για αποζηµίωση από πτώση του
οχήµατός της σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 30ο: «Αίτηµα της κας Μουτούση Ανδριανής για αποζηµίωση από πτώση του
οχήµατός της σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 31ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού
Συγκροτήµατος (Booster) και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) Αντλιοστασίου
στη Θέση Τρία Πεύκα της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 32ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού
Συγκροτήµατος (Booster) στο Αντλιοστάσιο ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου στη ∆ηµοτική
Ενότητα Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 33ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 34ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 35ο: «ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2354/2015
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Μπιτάκος Παναγιώτης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Στάικος Θεόδωρος
Καλαφατέλης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε από την συζήτηση του 11ου θέµατος της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως µέλος της Ε∆.
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε από την συζήτηση των 5ου , 6ου ,13ου , 14ου ,
και 17ου θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆.
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Αριθµός Απόφασης: ..30/2016..
 ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –
Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» Οµάδες Ε, Ζ &
Η» προϋπολογισµού 49.323,00 € συµπ. ΦΠΑ».
Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση.
Με την υπ' αριθµ. 16/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού.
Με την αριθµ. 134/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την οποία εγκρίθηκαν α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, και β) οι όροι
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού και η αριθµ. 16/2015 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13034/989/20-05-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 13034 ) µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη
η 02/07/2015 και ώρα 15:00 η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών καθορίστηκε η 08/07/2015 και ώρα 10:30 π.µ.
Με την 310/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής α)κατακυρώθηκε το
αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες ως ακολούθως:
ΟΜΑ∆Α Α : (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ &
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε (ΑΦΜ 999193764) αντί του συνολικού ποσού των €70.233,00 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α Β :(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ )στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε (ΑΦΜ 999193764) αντί του συνολικού ποσού των €22.201,50
συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α Γ: (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ)στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε (ΑΦΜ 999193764) αντί του συνολικού ποσού των €16.605,00 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α ∆ :(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Ο.Ε. (ΑΦΜ 082033285) αντί του συνολικού ποσού των €30.901,01 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α ΣΤ ( ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ &
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ στην εταιρία
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.(ΑΦΜ 082033285) αντί του συνολικού
ποσού των €4.489,50 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
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ΟΜΑ∆Α Θ :(ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ στην εταιρία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ - Ε.
ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ 091418484) αντί του συνολικού ποσού των €36.149,70 συµ/νου
ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑ∆Α Ι (ΣΑΡΩΘΡΑ) στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Ο.Ε.(ΑΦΜ 082033285) αντί του συνολικού ποσού των €28.105,50 συµ/νου ΦΠΑ 23%.
και β) κηρύχθηκαν οι οµάδες
ΟΜΑ∆Α Ε (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ),
ΟΜΑ∆Α Ζ ( ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
και
ΟΜΑ∆Α Η (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)
ως
άγονες. Η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ως άνω οµάδων
αποφασίστηκε να συνεχιστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31751/2242/10-11-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο
πρόχειρος διαγωνισµός για τις 17/11/2015.
Τη Τρίτη 17/11/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή
µεταφορικών µέσων» προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη
αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές οι
εξής εταιρίες:
 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Θ. Α.Ε.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:

«της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 343/2015 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια διαγωνισµού
παροχής υπηρεσιών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση & επισκευή
µεταφορικών µέσων. Οµάδες Ε,Ζ & Η» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής
δαπάνης 64.667,25 € .
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 17 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω
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υπηρεσία, ύστερα από την αριθµ. 2242-10/10/2015 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους:
4. Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
5. Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
6. Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για
τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και
αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. 09:30, κάλεσε τους
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο
προσφοράς, οι :
1.
Σωτηρίου Βασίλειος & Υιοι Ο.Ε.
2.
Πανουσάκης Θ. Α.Ε.
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων στις 10:00 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη
λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωρά
στον έλεγχό των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
α) από τα δικαιολογητικά της εταιρείας Σωτηρίου Βασίλειος Ο.Ε. έλειπε το
πιστοποιητικό ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές του
ΟΑΕΕ και επίσης στο πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου και στο πιστοποιητικό
ISO 9001/2008 που προσκόµισε δεν αναφέρεται το ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
β) τα δικαιολογητικά της Πανουσάκης Θ. Ο.Ε. ήταν πλήρη.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο αποκλεισµός της Σωτηρίου Βασίλειος & Υιοί Ο.Ε.
από το διαγωνισµό λόγω ελλιπών δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφοι 3, 5 και 8.2 της διακήρυξης και οι διαγωνιζόµενοι να κληθούν εκ νέου για
την ενηµέρωσή τους και την αποσφράγιση της τεχνικής και της οικονοµικής
προσφοράς. »

Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) στις 3/12/2015 και ώρα 12:57µµ και δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Στις 22/12/2015 η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης, σύµφωνα µε το οποίο:

«της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 343/2015 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια διαγωνισµού
παροχής υπηρεσιών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση & επισκευή
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µεταφορικών µέσων. Οµάδες Ε,Ζ & Η» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής
δαπάνης 64.667,25 € .
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 22 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω
υπηρεσία, για την αποσφράγιση του φακέλου τεχνικών προδιαγραφών και του
φακέλου της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου που προκρίθηκε για αυτή τη
φάση του , δηλαδή την «Πανουσάκης Θ. ΑΕ», αποτελούµενη από τους:
 Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο
 Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
 Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Η επιτροπή αποσφράγισε και έλεγξε τις τεχνικές προδιαγραφές και την οικονοµική
προσφορά που είχε καταθέσει η «Πανουσάκης Θ. ΑΕ» για την ΟΜΑ∆Α Η. Από τον
έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών προκύπτει ότι αυτές είναι σύµφωνες µε τους
όρους διακήρυξης και τη σχετική µελέτη.
Από τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς προκύπτει ότι η έκπτωση επί των
ελαστικών ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι ποσό
35720,00 € πλέον ΦΠΑ 23% και σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού για την
τιµή της εργατοώρας, ήτοι 34,30€ ανά ώρα πλέον ΦΠΑ 23%. Η συνολική προσφορά
της εταιρείας «Πανουσάκης Θ. ΑΕ» διαµορφώνεται : 35720,00 € (κόστος ελαστικών) +
(60 Χ 34,30€=) 2040,00€ (κόστος εργασίας) = 37.760,00€ + 8.684,80€ (ΦΠΑ 23%)
ήτοι 44.644,80€ συνολικά.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η κατακύρωση της προµήθειας για την Οµάδα Η
του διαγωνισµού στην «Πανουσάκης Θ. ΑΕ», σύµφωνα µε την προσφορά της.
Για τις Οµάδες Ε και Ζ δεν υποβλήθηκε προσφορά, ως εκ τούτου η επιτοµή κυρήσει
τις συγκεκριµένες οµάδες Ε και Ζ ως άγονες.»
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται:
1. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1/17-11-2015 & Νο2/22-12-2015 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού ανά οµάδα ως ακολούθως;
1. ΟΜΑ∆Α Η (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) στην
εταιρία «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.» µε ΑΦΜ 094397582, αντί του συνολικού
ποσού των 44.644,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%
3. Τη κήρυξη των οµάδων:
1. ΟΜΑ∆Α Ε (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ), και
2. ΟΜΑ∆Α Ζ ( ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ &
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
ως άγονες.
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4. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των οµάδων Ε & Ζ µε τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, ύστερα από έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΑΑ∆ΗΣΥ).
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/17-11-2015 & Νο2/22-12-2015
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.

της Επιτροπής

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό ανά οµάδα ως ακολούθως: ΟΜΑ∆Α Η
(ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) στην εταιρία «Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.» µε ΑΦΜ 094397582, αντί του συνολικού ποσού των
44.644,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%
3. Κηρύττει τις οµάδες:
ΟΜΑ∆Α Ε (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ), και
ΟΜΑ∆Α Ζ ( ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ)
ως άγονες.
4. ∆ιατάσσει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των οµάδων Ε & Ζ µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα από έγκριση από την Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΑΑ∆ΗΣΥ).
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
∆ήµαρχος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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