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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..304/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23ης/7-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
..35972/3-11-2017.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Ακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (5.652,00 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 98.623,40 €, συµπ/νου 
ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την οµάδα Β 
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και 
λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπηρεσιών καθαριότητας (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής –υπόγειων κάδων)»  
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� ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0  2)Έγκριση 
αποδέσµευσης ποσών από τους Κ.Α. 15.7135.00012 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 
Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και 15.7135.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων» και  3) Έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας µε τροποποίηση των όρων της µελέτης και σε συνέχεια και 
των όρων της διακήρυξης»  

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υδατοδεξαµενών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Πρακτική & 
Θεωρητική Κατάρτιση σε Θέµατα Οδικής Συµπεριφοράς Οδηγών Οχηµάτων 
του ∆ήµου» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και του συστήµατος 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 - CPV 79132000-
8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης»  Α∆ΑΜ: 17REQ002186156 β) της σχετικής 
Μελέτης 3/2017 του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και γ) της διαδικασίας»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Συµβούλου µε τίτλο «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στρατηγικής διαχείρισης σε θέµατα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο ∆ήµο 
∆ιονύσου – Smart and Green Cities». - CPV 79411000-8, Α∆ΑΜ: 
17REQ002188654 β) της σχετικής µελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης 
της  σύµβασης»  
ΘΕΜΑ 18ο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ». 
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ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Μελέτη τροποποίησης τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 23ο: «1. Έναρξη διαδικασίας για την παράδοση παραλαβή του 
∆ηµοτικού Περιπτέρου στη ∆Κ Σταµάτας λόγω λήξης της σύµβασης. 2. Λήψη 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.500,00 € για 
την «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την  υποστήριξη του ∆ήµου στις 
αρµόδιες υπηρεσίες για ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων», 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες µελέτες του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 25.7312.0063 των 
εξόδων ο.ε 2017 µε την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017»». 
 
    
 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. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης, Κριεµάδης, Καρασαρλής(αναπληρωµατικό 
µέλος) και Στασινοπούλου(αναπληρωµατικό µέλος) προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..304/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0  2)Έγκριση 
αποδέσµευσης ποσών από τους Κ.Α. 15.7135.00012 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 
Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και 15.7135.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων» και  3) Έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής 
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διαδικασίας µε τροποποίηση των όρων της µελέτης και σε συνέχεια και 
των όρων της διακήρυξης»  

 
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 196/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 

5. Την 239/12-9-2017Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την  «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της ∆. Κ. ∆ιονύσου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 56.000,00  µε 
χρέωση του ΚΑ  15.7135.0012 «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου»» (µε  ποσό 
45.000,00€),  και του Κ.Α. 15.7135.0004 «Προµήθεια υλικών εξοπλισµού 
αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» (µε  ποσό 11.000,00€),  
προϋπολογισµού έτους 2017 β) η  από 14/2017  µελέτη της ∆/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου ∆ιονύσου γ) οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  
«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών 
εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό 
γυµναστήριο της ∆. Κ. ∆ιονύσου» 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29903/2655/26-09-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος 

όροφος) 

Έως την ∆ευτέρα . 
09/10/2017. 
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Τρίτη 10/10/2017 & ώρα 
10:00-10:30 πµ 

 
7. Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου  2017 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια και 
τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού 
αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της 
∆. Κ. ∆ιονύσου»» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 239/2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
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αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Κατατέθηκαν προσφορές από τις 
εξής εταιρίες: 1) ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε 2) Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ 
Ο.Ε 

 
8. Το Πρακτικό (33021/17-10-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

ΑΟΕ 239/2017 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) 
σύµφωνα µε το οποίο : «….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε 
σήµερα 10 Οκτωβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός 
διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ 
αριθµ. 14/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 
29903/26-09-2017 διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 
δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) 
µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ. 
Αρχικά ο Πρόεδρος της επιτροπής κατέγραψε στον Πίνακα Ι την παρακάτω 
προσφορά που είχε αφιχθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου πριν την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού: ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. – Αρ. Πρωτ. 31950/09-
10-2017 Ακολούθησε η προσέλευση ενός ενδιαφεροµένου για την 
κατάθεση του φακέλου προσφοράς αυτοπροσώπως µέχρι τις 10:30 π.µ. 
και η επιτροπή τον κατέγραψε οµοίως στον Πίνακα 1. Η επωνυµία του 
προσφέροντα φαίνεται παρακάτω: Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ 
Ο.Ε.  Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος 
κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 
προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν 
προσφορά. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των 
ανωτέρω εταιρειών ήταν πλήρη. 

Σε συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων 
τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων: 

Από τον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων διαπιστώθηκαν τα εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.»Σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 παρ. 3.Α.1 της διακήρυξης: 

«...Ο εκάστοτε κατασκευαστής-προµηθευτής του ξύλινου αθλητικού 
δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των 
προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού : 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε 
κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε 
την εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
αθλητικού δαπέδου. 
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- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της 
εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για αθλητικό εξοπλισµό ή άλλου 
ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή 
αθλητικού δαπέδου»Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Α.2 της 
διακήρυξης: 

«Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού 
Εξοπλισµού ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου 
της για την αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 
Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη 
∆ήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της 
κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα 
αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα 
καθώς και η επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια 
(∆ήµος ∆ιονύσου)...»Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ 
Ε.Π.Ε.» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι τα υλικά που 
σχετίζονται µε το ξύλινο δάπεδο εισάγονται από τα εργοστάσια «Mayr – 
Melnhof» και «PPS GALEKOVIC PARQUET FACTORY»Για τα παραπάνω 
εργοστάσια δεν προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.Επίσης 
δεν προσκοµίζεται έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της 
αντιπροσώπευσης, στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη 
στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα καθώς και η επωνυµία του φορέα για 
τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου).Σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 παρ. 3.Β.1 της διακήρυξης: «...Ο εκάστοτε κατασκευαστής-
προµηθευτής του υλικού εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να διαθέτει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των 
προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού :- Πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον 
αθλητικό εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την 
εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού 
εξοπλισµού.- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για αθλητικό 
εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία 
και κατασκευή αθλητικού εξοπλισµού. Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά 
δεν προσκοµίστηκε το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 της κατασκευάστριας εταιρείας των µπασκετών «SPORT 
SYSTEM S.R.L.» Επίσης, στο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) και στην ενότητα «Γ – Πληροφορίες σχετικά µε τη 
στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» δηλώνεται ότι η εταιρεία 
«ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών 
φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο µέρος IV του ΤΕΥ∆.Ωστόσο στην Τεχνική Προσφορά της 
εταιρείας υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» που δηλώνει ότι θα αποδεχτεί την εκτέλεση της προµήθειας και 
θα προµηθεύσει στην εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. τα προσφερόµενα είδη 
(ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων του Οίκου “BODET” και µπασκέτες 
του οίκου “SPORT SYSTEM S.L.R.”. Επιπρόσθετα για την απόδειξη της 
τεχνικής ικανότητας προσκοµίζεται κατάλογος µε προµήθεια των ανωτέρω 
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ειδών (ηλεκτρονικοί πίνακες και µπασκέτες) της εταιρείας «Χ. 
ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και όχι της «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.».Για όλους 
τους ανωτέρω λόγους η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ 
Ε.Π.Ε.» δεν γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου δεν αποσφραγίζεται η 
οικονοµική της προσφορά. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. 
ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας «Σ. 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της 
εταιρείας «Ι & ∆ Α’Ι’ΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» όπου δηλώνει ότι θα 
προµηθεύσει την εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» τα 
είδη για το ξύλινο αθλητικό δάπεδο. Ωστόσο δεν προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την 
εταιρεία «Ι & ∆ Α’Ι’ΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.»., δηλαδή δε 
συµµορφώνεται µε τον όρο του άρθρου 9 παρ. 3.Α.1 της διακήρυξης. 
Επίσης, δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 για την εταιρεία «NUOVA RADAR COOP» η οποία θα 
προµηθεύσει στην εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» τις 
επιδαπέδιες µπασκέτες. Τα παραπάνω δε συµµορφώνονται µε τον όρο του 
άρθρου 9 παρ. 3.Β.1 της διακήρυξης.Για όλους τους ανωτέρω λόγους και η 
τεχνική προσφορά της εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ 
Ο.Ε.» δεν γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική 
της προσφορά. 

Στο σηµείο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη ότι καµία τεχνική 
προσφορά δεν έγινε δεκτή για τη συνέχιση της διαδικασίας, η 
επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό το οποίο πρέπει να αποσταλεί 
προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου προς 
έγκριση……» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1. Την έγκριση του Πρακτικού  33021/17-10-2017 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού όπου κηρύσσεται 
άγονος ο διαγωνισµός 

 
2. Την έγκριση της αποδέσµευσης ποσών : i) από τον Κ.Α. 

15.7135.00012 µε την ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου»  
45.000,00€ (ΑΑΥ 708) και ii) από τον Κ.Α 15.7135.0004 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων»  11.000,00 €  (ΑΑΥ 709) 

 
3.Την έγκριση της συνέχισης της ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας µε 
τροποποίηση των όρων της µελέτης και σε συνέχεια και των όρων 
της διακήρυξης.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

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

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ). 
� Τις διατάξεις 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  
� Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης. 
� Την αριθ. 196/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την αριθ. 239/12-9-2017Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29903/2655/26-09-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� Το Πρακτικό (33021/17-10-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. 33021/17-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» όπου κηρύσσεται 
άγονος ο διαγωνισµός. 

 
2. Εγκρίνει την αποδέσµευση ποσών: i) από τον Κ.Α. 15.7135.00012 µε την 

ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 
Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» €45.000,00 (ΑΑΥ 708) και ii) από τον 
Κ.Α 15.7135.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια υλικών εξοπλισµού 
αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων»  €11.000,00 (ΑΑΥ 709). 

 
3.  Εγκρίνει τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση των 

όρων της µελέτης και σε συνέχεια και των όρων 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στασινοπούλου Αναστασία. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κριεµάδης Στέφανος. 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

ΑΔΑ: 622ΒΩ93-ΩΗΣ


		2017-11-13T14:47:35+0200
	Athens




