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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..321/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..24ης/21-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .21η 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. 
..37903/17-11-2017.. 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: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης 
αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για 
την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-
2018». 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή της Προέδρου του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
Ραυτακόπουλου Θεόδωρου, (1.372,68 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΝΙΟΒΗΣ για ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.620,00 € µε 
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ.  227/2017 ΑΟΕ και την υπ’ αριθ. 281/2017 Α∆Σ 
για την πληρωµή του δικηγόρου Εµµ. Φραντζεσκάκη». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΥΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ για ζηµιά (2) ελαστικών (της δεξιάς πλευράς) του 
ΙΧΕ αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης 
υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), 
συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «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) και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
εντύπων»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια 
Τροχήλατων και Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας 
Συντήρησης-Επισκευής Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Έκδοση και 
∆ιανοµή Ενηµερωτικού Εντύπου για τον Κανονισµό Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου»»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό 
και Ευπρεπισµό Περιβάλλοντος Χώρου Περιπτέρου ∆.Κ. Σταµάτας»»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια σειρήνων 
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό»  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια Άλατος» του 
∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε. 2017 και 
έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για κατάθεση ή µη µηνυτήριας αναφοράς και 
αγωγής, λόγω συκοφαντικής δυσφήµισης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Συµπλήρωση της µε αριθµό 115/2017 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα(9) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος 

«ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018» λέγοντας ότι λόγω 
εξάντλησης του συµβατικού αντικειµένου της υφιστάµενης σύµβασης µε 
αριθ. πρωτ. 844/25.01.2017 και των υπηρεσιακών αναγκών για την 
απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
� Την εισήγηση του δηµάρχου 

 
Κατά πλειοψηφία µε ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά εγκρίνει την συζήτηση 

του θέµατος «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018». 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..321/2017.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  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: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  250/10.10.2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για την 
οµάδα Α (πετρέλαιο κίνησης , αµόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά ) στην 
εταιρεία ∆ηµ. Λ. Μουστάκας & Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε. και για τις 
οµάδες Β-Ε ( πετρέλαιο θέρµανσης ) στην εταιρεία Οικοθέρµανση 
Ε.Π.Ε.  ως προσωρινοί ανάδοχοι.   

2. Την υπ’ αρθ. Πρωτ. 32751/16.10.2017 πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στους 
προσωρινούς αναδόχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποίο 
υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 
και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 36896/10.11.2017 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 197/18.07.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
το οποίο : 

 
 «…Σε συνέχεια της 250/2017 ΑΟΕ , απεστάλη στις ανωτέρω εταιρείες, µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθµ πρωτ. 32751/ 16-10-2017 µε την 
οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 
74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω 
διακήρυξη.   
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την ∆ευτέρα 16/10/2017.  Οι 
προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν: «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 
ΕΛ. Ο.Ε. » ηλεκτρονικά την  Παρασκευή 27/10/2017 το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου στις  30/10/2017(αρ. Πρωτ35030) & η  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.», 
ηλεκτρονικά την ∆ευτέρα 23/10/2017 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  25/10/2017(αρ. 
Πρωτ34565). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 1/11/2017 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 Όπως διαπιστώθηκε: 
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1) για την εταιρεία «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. Ο.Ε. » 
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 
27/10/2017 και εντός τριών ηµερών προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά σε έντυπη 
µορφή µε το υπ. αριθ. πρωτ. 35030/30-10-2017. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προχώρησε στην  αποσφράγιση του φακέλου των έντυπων 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν 
τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου ∆ηµητρίου Μουστάκα 
2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου Ελευθερίου Μουστάκα 
3. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το αρθρ. 74 του Ν. 4412/2016 
4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους Οργανισµούς Κοινωνικής 

ασφάλισης  
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  
6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό και 

είσπραξη χρηµάτων του  ∆ηµητρίου Μουστάκα  
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό και 

είσπραξη χρηµάτων του  Ελευθερίου Μουστάκα  
8. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση  
9. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως  
10. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο 
11. Γενικό Πιστοποιητικό από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθήνας 
12. Έγγραφο µε ηµεροµηνίες κατάθεσης και παραλαβής εγγράφων  

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. ΟΕ» προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας. Όµως, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση δεν 
αποτελεί αντίγραφο συµβάσεων ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή 
απαιτείται από την παράγραφο 2.2.9.2, στοιχ. Β4, της διακήρυξης µε τίτλο 
“Αποδεικτικά µέσα”.  

Ωστόσο, επειδή η Υπεύθυνη δήλωση αφορά συµβάσεις του υποψήφιου 
αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή της ∆ιακήρυξης, η Επιτροπή αποφάσισε 
να αναζητήσει από τον ∆ήµο ∆ιονύσου τις αναφερόµενες στην υπεύθυνη 
δήλωση συµβάσεις, τις οποίες και έλαβε. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2017-
2018» ∆ΙΟΝΥΣΟΥ στη εταιρεία «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 
ΕΛ. ΟΕ» για τις κατηγορίες στις οποίες συµµετέχει µε  προσφερόµενη τιµή 
338.996,65€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
 
2) για την εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» υποβλήθηκαν δικαιολογητικά 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 23/10/2017 και εντός τριών ηµερών 
προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή µε το υπ. αριθ. πρωτ. 
34565/25-10-2017. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην  αποσφράγιση 
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του φακέλου των έντυπων επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 

13. Αντίγραφο ποινικού µητρώου Κωνσταντίνου ∆ιονυσόπουλου  
14. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  
15. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό και 

είσπραξη χρηµάτων του  Κωνσταντίνου ∆ιονυσόπουλου   
16. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό και 

είσπραξη χρηµάτων του  Αναστάσιου ∆ιονυσόπουλου  
17. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο του Κωνσταντίνου 

∆ιονυσόπουλου  
18. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο του Αναστάσιου 

∆ιονυσόπουλου  
19. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο της εταιρείας 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» 
20. Γενικό Πιστοποιητικό από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Αθήνας 
21. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Αθήνας  
22. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως 
23. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου πτωχεύσεων 
24. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής-

εξυγίανσης άρθρ.99 Ν.3588/2007 
25. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 
26. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση  
27. Πιστοποιητικό Τµήµατος Εκούσιας Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου  
28. Ένορκη Βεβαίωση του Κωνσταντίνου ∆ιονυσόπουλου  
29. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας  
30. Απόφαση Ανανέωσης Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης 
31. ΦΕΚ 15188 
32. ΦΕΚ 12989 
33. ΦΕΚ 3535 
34. ΦΕΚ 7088 
35. Συµβόλαιο µε αριθµό 3651 α) Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων β) 

Τροποποίηση Καταστατικού γ) Κωδικοποίηση Καταστατικού  
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος καθώς και των υποβληθέντων σε έντυπη µορφή, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» δεν έχει προσκοµίσει 
αντίγραφα συµβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, τα οποία απαιτούνται, 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής όπως αναφέρεται στην: α) παράγραφο 2.2.9.2 µε τίτλο “Αποδεικτικά 
µέσα”, στοιχ. Β4, «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 
2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίγραφα συµβάσεων ή βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης» και β) παρ. 2.2.6 µε τίτλο “Τεχνική και Επαγγελµατική 
ικανότητα”: «Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν 
τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια 
των τριών (3) τελευταίων ετών (2014,2015,2016)».  
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Συνεπώς και σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει ο 
προσωρινός ανάδοχος να προσκοµίσει  εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του συστήµατος, ειδοποίησης, 
αντίγραφα συµβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης…» 

 
5. Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η εταιρεία Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε µέσω 

του συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ στις 10.11.2017  και σε έντυπη 
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου , ύστερα από την κοινοποίηση του 
πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 37922/17.11.2017 Πρακτικό Νο4  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 197/18.07.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
το οποίο : 

«…. H Επιτροπή σε εφαρµογή της παραγράφου 3.2 της διακήρυξης, ζήτησε 
από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει  εντός πέντε (5) ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του συστήµατος, ειδοποίησης, 
αντίγραφα συµβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 
Με τον υπ. αριθ. πρωτ. 37520/15-11-2017 φάκελο κατατέθηκαν, εµπρόθεσµα, 
από την Εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προµηθειών του ∆ήµου Ραφήνας -Πικερµίου 
2.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προµηθειών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
της Περιφέρειας Αττικής 
3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προµήθειας του Ν.Π.∆.∆. “ΕΣΤΙΑ” 
 
Από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή της εταιρείας « ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ε.Π.Ε.», είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της 
διακήρυξης.   

 
Βάσει των ανωτέρω, και σε συνέχεια του Πρακτικού Νο 3, προτείνεται προς 
την Οικονοµική Επιτροπή η κατακύρωση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών 
προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018» : 
1) στην εταιρεία «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. ΟΕ» για τις 
κατηγορίες στις οποίες συµµετέχει  
2) στην εταιρεία  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.», για τις κατηγορίες στις οποίες 
συµµετέχει 
όπως αναλυτικά αναγράφονται στην 250/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής 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. », 
ΑΦΜ084086250,∆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%, 
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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%. 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…» 

                          
 

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

 
1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο3 και Νο4  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη οριστικών 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% ,  
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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 ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ.  250/10.10.2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για την 
οµάδα Α (πετρέλαιο κίνησης, αµόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά ) στην 
εταιρεία ∆ηµ. Λ. Μουστάκας & Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε. και για τις 
οµάδες Β-Ε(πετρέλαιο θέρµανσης) στην εταιρεία Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.  
ως προσωρινοί ανάδοχοι.   
� Την υπ’ αρθ. Πρωτ. 32751/16.10.2017 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στους 
προσωρινούς αναδόχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 
� Τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποίο 

υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 
και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 36896/10.11.2017 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο3 και Νο4 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών 
Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018.  

 
2. Ανακηρύσσει οριστικούς 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 
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%. 
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Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 
 
 

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. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κοντάκης Κυριάκος. 
8. Κριεµάδης Στέφανος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 

- Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» 

- Ν.Π.∆.∆. «Σχολ. Επιτροπή Σχολ. Μον. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου» 

- Ν.Π.∆.∆. «Σχολ. Επιτροπή Σχολ. Μον. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου» 

Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

ΑΔΑ: ΩΗ5ΝΩ93-ΚΛΟ


		2017-11-23T10:10:41+0200
	Athens




