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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-8-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..339/2018.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..27ης/7-8-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Αυγούστου 2018.., 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. 
26206/3-8-2018.. 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ∆ήµου και έγκριση απόδοσης 
λογαριασµών».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της  
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (7.992,00)€ και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  ΜΙΡΑΝΤΑΣ (5.500,00) € και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 

� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών 
µέσων και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στις υπ’ αρ. 69/2018 
και 159/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα “Έγκριση 
πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού  39.466,91€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ”». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα της κας. Κορρέ Αικατερίνης περί καταβολής αποζηµίωσης 
για  ζηµιές κινητών πραγµάτων της ιδιοκτησίας της λόγω εισροής υδάτων από 
φερόµενη βλάβη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «'Eγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής 
για την διεξαγωγή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιουνίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 
284.000,00 € (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 
 
  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. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4.  Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..339/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών 
µέσων και λήψη σχετικής απόφασης». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής 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. τις υπ' αριθ. 69/2016, 90/2016 και 119/2017 Α∆Σ, µε τις οποίες έχει 
εγκριθεί η σκοπιµότητα για την ανάγκη «Προµήθειας Ανταλλακτικών- 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου,  

6. την υπ’ αριθ. 44/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
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7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002338204 

8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας 
Α∆ΑΜ: 17REQ002482383 
Την υπ’αριθ. 390/22.12.2017 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη  για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης 
5.000,00€ σε διάφορους Κ.Α. β)η  υπ’ αριθ. 44/2017  µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού  
µειοδοτικού διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού  

9. Την υπ’αριθ.  85/26.03.2018 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικο του ανοικτού διαγωνισµού , η ανακήρυξη άγονων οµάδων, η 
έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για τις άγονες 
οµάδες και ο ορισµός της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού.  

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12444/1386/29.03.2018 διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισµού.  

11. Την υπ’αριθ.  283/26.06.2018 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού , η ανακήρυξη άγονων οµάδων, η 
έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για τις άγονες 
οµάδες και ο ορισµός της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού.   

12. Την υπ’ αριθ. 1386/12444/29.03.20182660/22931/04.07.2018 διακήρυξη. 
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24856/23.07.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 390/22.12.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο :  

 
«…Η Πρόεδρος της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 
2660/22931/4.7.2018 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της 
δηµοπρασίας δηλαδή 09.00 πµ, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν 
για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν 
φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες, όπως καταγράφηκαν στον Πίνακα 1 
που επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού: 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ  
[Προσήλθε µε 
εξουσιοδότηση του 
Νοµίµου Εκπροσώπου 
της εταιρείας η κα Μαρία 
Σιαµπλή του Αθανασίου 
µε Α∆Τ Χ051045] / 

 
ΛΕΓΑΚΗ 8 & Κηφισού 74, 18233 ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 2103456072 FAX: 2103458597  
E-mail: info@syntruck.gr 
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Συµµετοχή για την 
Οµάδα Α2 

 
∆εν έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σχετική προσφορά, µέχρι και 
την 17/7/2018 στις 15.00µµ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.2 της 
διακήρυξης. 
 
Μετά την ώρα επίδοσης των φακέλων, ήτοι 9.30 πµ, η 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 της εταιρείας που κατέθεσε προσφορά. 
 
Κατά τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
Η εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ, έχει καταθέσει φάκελο προσφοράς, για την Οµάδα 
Α2 της διακήρυξης «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO Ηλικίας έως 10 ετών» 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.4.2.2 της διακήρυξης. 
 
Στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εµπεριέχεται το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρ. 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016 (Α’ 147), πλήρως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο (µε βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής) και σφραγισµένο από τον διαχειριστή της 
εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκε πλήρης από την 
Επιτροπή, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση 
της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εµπεριέχονται όλα τα δικαιολογητικά 
που καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των άρθρων 2.2.4 έως 
2.2.7 της διακήρυξης, καθώς και του άρθρου 3 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της σχετικής 44/2017 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται 
θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή, η οποία προέβη στη αποσφράγιση και 
της Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.2 της 
διακήρυξης. 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης και η προσφορά της εταιρείας καταγράφεται 
ως εξής: 
 
α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οµάδα 
Συµµετοχής 

Οχήµατα Ποσό 
Προσφορά
ς σε ευρώ 
άνευ ΦΠΑ  

Ποσοστό 
Έκπτωσ

ης 

1 ΣΥΝΤΡΑΚ 
ΕΠΕ  
 

Α2 Πλαίσια 
Φορτηγών 
Μάρκας IVECO 
ηλικίας έως 10 

ΜΕ 99920 
(Πυροσβεστικό) 
ΚΗΗ 618 
(Βυτιοφόρο) 

3.600,00 10% 
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ετών 
      
   Τιµή Εργατοώρας 40,50€ 10% 
      

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) Την Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ 
2) Τον Νόµο 4412/2016  
3) Την υπ’ αριθµ. 2660/22931/4.7.2018 διακήρυξη  
 
Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ για την Οµάδα Α2 
της διακήρυξης «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών» 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.  
 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας Ανταλλακτικών Συντήρησης 
και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Α2 «Πλαίσια Φορτηγών 
Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών»  του ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία 
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου, µε ποσό 4.464,00€ και 
τιµή εργατοώρας 50,22€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Για τις υπόλοιπες Οµάδες της διακήρυξης  

• Α3 / «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας NISSAN ηλικίας έως 10 ετών»   
• A4 / «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας MAN DAF ηλικίας έως 10 ετών»  
• A5 / «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας ISUZU ηλικίας έως 10 ετών»   
• ∆1 / «Επιβατικά Ηµιφορτηγά Μάρκας ΦΙΑΤ ηλικίας έως 10 ετών»   
• Η / «Αλυσίδες Χιονιού» 
• Ι / «Πλύσιµο Οχηµάτων – Μηχανηµάτων Έργου» 
• Κ / «Μαρκούτσια» 

δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος και για τις ανωτέρω Οµάδες η 
Επιτροπή έκρινε άγονο τον διαγωνισµό. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα….» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο 1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 

2.- Την ανακήρυξη της εταιρείας ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ 
Μοσχάτου ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας Ανταλλακτικών 
Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Α2 «Πλαίσια 
Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών»  του ∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι 
το ποσό των 4.464,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις 
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τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν  χαµηλότερη του 
προϋπολογισµού. 
 

 
3.- Την ανακήρυξη των οµάδων :  

� Α3 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 
ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  3.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

�  Α4 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΜΑΝ DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 
ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

�  Α5 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ» 
προϋπολογισµού  2.480,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

� ∆1 «ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΑΤ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 
ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

�  Η «ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ» (CPV 34324000-4) προϋπολογισµού 
992,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

�  Ι «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (CPV 
50112300-6) προϋπολογισµού  1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%.  

�  Κ «ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ» (CPV 34913000-0) προϋπολογισµού  992,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, ως άγονες  και την συνέχιση ή µη 
της διαγωνιστικής  διαδικασίας  

 
 
 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

� Το 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  

� Το 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. 

� τις υπ' αριθ. 69/2016, 90/2016 και 119/2017 Α∆Σ  
� την υπ’ αριθ. 44/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που 

ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της διακήρυξης. 
� Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002338204 

� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας 
Α∆ΑΜ: 17REQ002482383 

� Την υπ’αριθ. 390/22.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  
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� Την υπ’αριθ.  85/26.03.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12444/1386/29.03.2018 διακήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισµού.  
� Την υπ’ αριθ.  283/26.06.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής.   
� Την υπ’ αριθ. 1386/12444/29.03.2018 2660/22931/04.07.2018 

διακήρυξη. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24856/23.07.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 
1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής 
µεταφορικών µέσων. 

 

2.- Ανακηρύσσει την εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ 
Μοσχάτου ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας Ανταλλακτικών 
Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Α2 «Πλαίσια 
Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών»  του ∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι 
το ποσό των 4.464,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν  χαµηλότερη του 
προϋπολογισµού. 
 

 
3.- Ανακηρύσσει τις οµάδες :  

� Α3 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 
ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  3.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

�  Α4 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΜΑΝ DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 
ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

�  Α5 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ» 
προϋπολογισµού  2.480,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

� ∆1 «ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΑΤ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 
ΕΤΩΝ» προϋπολογισµού  1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

�  Η «ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ» (CPV 34324000-4) προϋπολογισµού 
992,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

�  Ι «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (CPV 
50112300-6) προϋπολογισµού  1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%.  
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�  Κ «ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ» (CPV 34913000-0) προϋπολογισµού  992,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, ως άγονες και διατάσσει την 
συνέχιση της διαγωνιστικής  διαδικασίας.  

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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