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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..34η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..413/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..34ης/6-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την . 6η Νοεµβρίου 2018.., 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. 
38085/2-11-2018.. 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: «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
µαγνητοφώνηση αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των 
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης) 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  - (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 και  2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
στην  εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο1 του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόµενης 
αξίας 31.277,76 € συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 44512000-2 , 
31500000-1  Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2) Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού  αναδόχου τις εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α Β   και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση   όρων  συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη, 
επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα 
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, 
συµπ/νου ΦΠΑ., ΕΠΑ».  
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την «Υπηρεσία 
πλυσίµατος κάδων»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Έκδοση -Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος  Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   
Βεβαίωσης Ταχογράφων».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Συµπλήρωση της 331/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου περί καταβολής αποζηµίωσης για 
καταστροφή της περίφραξης του οικοπέδου του από αρπάγη του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ και 
έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου Κ. 
ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Οχηµάτων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Παροχής Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισµού και Συντήρησης 
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των Επτά 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου) Έτους 2018»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κας. Βερναρδή Παρασκευής περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Εξέδρας 
Εκδηλώσεων». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύµβασης 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 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..413/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο1 του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόµενης 
αξίας 31.277,76 € συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 44512000-2 , 
31500000-1  Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2) Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού  αναδόχου τις εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α Β   και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη 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     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 

6. την αριθµ   265/22-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την 
ΟΜΑ∆Α Α η εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) 
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7. την αριθµ   297/10-7-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών της  
ΟΜΑ∆ΑΣ  Α στην  εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) και 
εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό 
διαγωνισµό για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ και την ίδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών 

8. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27476/3277/28-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την 
οποία προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός . 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 Τετάρτη. 
12/09/2018. 
ώρα 15:00µµ. 

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

Πέµπτη   13/09/2018  
& ώρα 10:00-10:30 
πµ 

 
Την Πέµπτη στις  13/09/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου  για τις οµάδες Β & Γ » 
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, είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής 

1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α Β    

2 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ    

 
 

9. Το Πρακτικό  Ν.ο1 (28-09-2018) 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: «……Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 13η 
Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 113/17-04-2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 27479/3277/28-08-
2018), ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 27488/28-08-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου. 
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 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να 
παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής 
οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 
1) Για λογαριασµό της εταιρείας Καλογερόπουλος Νικήτας Ε.Π.Ε., 

κατέθεσε ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. Καλογερόπουλος 
∆ηµήτριος. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την 
προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές,  σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 της 27479/3277/28-08-2018 ∆ιακήρυξης.  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε προσφορά από : 
1. Την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 
(Α.Π.:28842/12-09-18) 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, δηλώθηκε ότι 
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία 
της αποσφράγισης. 
Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές 
υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που 
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4, αποσφράγισε τους κυρίως 
φακέλους των προσφορών, τους φακέλους των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, µε την 
σειρά που κατατέθηκαν. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές 
προσφορές, ανά φύλλο. 
Κατά την εξέταση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, όσο και οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών όλων των  συµµετεχόντων, είναι πλήρεις και οµόφωνα 
τους αποδέχεται, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται από τη διακήρυξη. 
Λόγω αµφιβολιών που προέκυψαν από τον έλεγχο των σχετικών 
φυλλαδίων της προσφοράς της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ, ζητήθηκε µέσω email 
από την υπηρεσίας µας στις 14/9/18 επιβεβαίωση σχετικά µε θέµατα 
εγγυήσεων, όπου αυθηµερόν µε απαντητικό email, αλλά και µε τον 
υπ΄αριθµ.30191/21-9-18 φάκελο µας επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ, ότι τα προσφερόµενα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των σηµείων του µηνύµατος. 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή έκρινε πως η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών δύναται να πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµέρα (άρθρο 3.1.2 της 
διακήρυξης) και προχώρησε µε τη σειρά στην αποσφράγιση αυτών. 
1)  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  Ε.Π.Ε. 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Β  
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ) 

7.175,80€ 

 

2) ΑΡΠΕ∆ΩΝ …ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 
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ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Γ  
(ΙΣΤΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ) 

16.988,40€ 

 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  27479/3277/ 28-08-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου ,2. 
τις   υποβληθείσες  προσφορές,3. τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016,προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
α) Την ανάδειξη της επιχείρησης ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. 
ως προσωρινού αναδόχου για την Οµάδα Β, γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και την οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε οι τιµές του ήταν χαµηλότερες του 
προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Β 7.175,80€ 8.897,99€ 9.999,36€ 

β) Την ανάδειξη της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & 
ΟΡΓΑΝΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ ως 
προσωρινού αναδόχου για την Οµάδα Γ, γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και την οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε οι τιµές του ήταν χαµηλότερες του 
προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Γ 16.988,40€ 21.065,62€ 21.278,40€ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
1. Την  έγκριση του  Πρακτικού  Νο1. 28-09-2018 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ    
µε ΑΦΜ 095767398  ∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίου 
∆ηµητρίου, Στρ. Παπάγου 10-12  Άγιος ∆ηµήτριος  Τ.Κ. 17343,  τηλ: 
210-9704600, e-mail: info@nikita.gr  µε προσφερόµενη τιµή 8.897,99 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  ως προσωρινού αναδόχου για την 
ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  
 

3. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ   µε ΑΦΜ 099941661  
∆ΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  µε έδρα στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80  Άλιµος  Τ.Κ. 
17456,  τηλ: 210-9933536, e-mail: info@arpedon.com µε 
προσφερόµενη τιµή 21.065,62€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  
ως προσωρινού αναδόχου  για την ΟΜΑ∆Α Γ  καθώς η προσφορά της 
ήταν  πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
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         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� 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  
� Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 
� την αριθ. 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 
� την αριθ. 113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� την αριθ. 265/22-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� την αριθ. 297/10-7-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27476/3277/28-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� Το Πρακτικό  Ν.ο1 (28-09-2018) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το  Πρακτικό Νο1. 28-09-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ ». 
 

2. Ανακηρύσσει την εταιρεία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ µε 
ΑΦΜ 095767398 ∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίου 
∆ηµητρίου, Στρ. Παπάγου 10-12  Άγιος ∆ηµήτριος Τ.Κ. 17343,  τηλ: 
210-9704600, e-mail: info@nikita.gr  µε προσφερόµενη τιµή €8.897,99 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  ως προσωρινό ανάδοχο για την 
ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  
 

3. Ανακηρύσσει την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ µε ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80  Άλιµος  Τ.Κ. 17456,  
τηλ: 210-9933536, e-mail: info@arpedon.com µε προσφερόµενη τιµή 
€21.065,62 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως προσωρινό 
ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Γ καθώς η προσφορά της ήταν  πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 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. Στάικος Θεόδωρος. 
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5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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