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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..63/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/12-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
8630/8-3-2018.. 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: 

1o ΘΕΜΑ  ΕΗ∆:«Αποδέσµευση πίστωσης και διάθεσης προϋπολογισµού ο.ε 
2018 σχετικά µε την επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια 
χειριστηρίου γερανού ανύψωσης  υπόγειων κάδων της υπ’αρ.56/2018 
απόφασης της Ο.Ε». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2015 του 
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 
µετά από την Α΄ αναµόρφωση – υποχρεωτική  2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Ενσωµάτωση στο  Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018 του  Ο.Π.∆. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός 
Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, µετά την ένταξή 
του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το  αριθ. πρωτ. 216/2-
1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού  µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
� ΘΕΜΑ 6ο: «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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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64.790,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  -  Α∆ΑΜ: 
17REQ002273848  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».  

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την «προµήθεια 
υπηρεσιών συντήρησης και προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων, φορητών 
πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού προϋπολογισµού 
37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  Πρακτικού  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού  57.482,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 14ο:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Ιστών 
και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Κρυονερίου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο:«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 17ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης, Έγκριση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης υλοποίησης 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλίων για τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για νέα και συνεχιζόµενα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 20ο:« ∆ιόρθωση της παρ. 7 της 50/2018 απόφασης Ο.Ε. περί 
“Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για 
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τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου” και εκ νέου διάθεση 
πίστωσης συνεχιζόµενου έργου µε Κ.Α. 63.7341.0002».  

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Kαλαφατέλης Ιωάννης  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Καρασαρλής Αναστάσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  .63/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
64.790,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  -  Α∆ΑΜ: 
17REQ002273848  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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  
Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
Την 458/12-12-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 
Την 385/20-12-2017 Απόφαση  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 64.790,00  µε χρέωση 
του ΚΑ  15.7135.0012 «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού 
δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο 
Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου»» (µε  ποσό 64.790,00€),  
προϋπολογισµού έτους 2017  (ΑΑΥ 897) β) η  από 19/2017  µελέτη της 
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∆/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» 
Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42730/3808/21-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλο
υ   ∆ήµου 
∆ιονύσου 
(1ος 
όροφος) 

Έως την  
18/01/2018  
 
ώρα 15:00µµ. 

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

19/01/2018.  
 
ώρα 10:00-10:30 πµ 

 
Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου  2018 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. 385/2017 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. Κατατέθηκαν προσφορές από τις εξής εταιρίες: 1) ΣΙΛΓΟΥΝΤ 
Ε.Π.Ε 2) Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε 
 
Το Πρακτικό (8236/06-03-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
ΑΟΕ 385/2017 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) 
σύµφωνα µε το οποίο : «….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 19 
Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή 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. 19/2017 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. 42730/21-12-2017 
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.Στο διαγωνισµό προσήλθαν δύο (2) ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που φαίνονται στον 
Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνονται και τα πρόσωπα που υπέβαλλαν 
τους φακέλους προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
Συγκεκριµένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες: ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.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 στην εξέταση των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν 
κατά το άρθρο 11 παρ. 1β. της υπ’ αρ. 42730/21-12-2017 διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο: «Η 
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016». Σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 της διακήρυξης, αρχικά αποσφραγίσθηκε ο 
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κυρίως φάκελος προσφοράς του κάθε συµµετέχοντα, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των 
ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή διαγωνισµού παρουσία και των εκπροσώπων των εταιρειών 
που συµµετείχαν, οι οποίοι και έλαβαν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων. Από τον έλεγχο 
προέκυψαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.»∆ιαπιστώθηκαν 
ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία – πληµµελής σήµανση των αντιγράφων κάποιων 
εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των 
αντιγράφων των ακόλουθων ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν :Α). Του πιστοποιητικού ISO 
9001:2008 της «SILWOOD E.Π.Ε.» (αρ. πιστοποιητικού 91266)Β). Του πιστοποιητικού ISO 
9001:2008 της Ι. & ∆. ΑΙΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ» (αρ. πιστοποιητικού 01100072065)Γ). Των 
τιµολογίων – παραστατικών – ιδιωτικών συµφωνητικών που προσκοµίσθηκαν προς απόδειξη της 
τεχνικής ικανότητας της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα 
ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα και σε συµφωνία µε την υποσηµείωση του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 
42730/21-12-2017 διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Επίσης, και για όσα αφορούν στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, 
διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος 
«Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά – 
τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.»∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία – πληµµελής σήµανση των αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. 
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων 
ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν :Α). Των τιµολογίων – παραστατικών – ιδιωτικών 
συµφωνητικών που προσκοµίσθηκαν προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας «Σ. 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση της προµήθειας. Τα ανωτέρω ως 
ιδιωτικά έγγραφα και σε συµφωνία µε την υποσηµείωση του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 42730/21-12-
2017 διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπου :στην παρ. 1 αναφέρει: «Κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες ... να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει, ...» στην παρ. 2 αναφέρει: «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο 
τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση, ιδίως δε ... ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, ... Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση 
µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.» στην παρ. 4 αναφέρει: «Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, ... το περιεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος 
σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.» στην παρ. 5 
αναφέρει: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων στον προσφέροντα ... είναι υποχρεωτική για 
την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». H Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε εγγράφως τους 
προσφέροντες µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4780/08-02-2018 έγγραφό, να συµπληρώσουν – 
αποσαφηνίσουν πληροφορίες και δικαιολογητικά του συνοπτικού διαγωνισµού. Συγκεκριµένα µε το 
ανωτέρω έγγραφο προσκλήθηκε: Α). Η εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.»: α). Να συµπληρώσει ή να 
διευκρινίσει ακόµα και µε νέα έγγραφα, έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί και 
έχουν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω στις 
διαπιστώσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.β). Να αποσαφηνίσει διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν 
στην γενική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που 
υποβλήθηκε, σε σχέση µε τις επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά – τεχνικά φυλλάδια των 
προσφερόµενων ειδών. Β). Η εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» α). Να 
συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέα έγγραφα, έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν 
ήδη υποβληθεί και έχουν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία τους, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω στις διαπιστώσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.Εν συνεχεία και κατόπιν της υποβολής των 
συµπληρωµατικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τους διαγωνιζοµένους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνήλθε την 23/02/2018 και ώρα 8:30 πµ στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
αξιολογήσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και να προχωρήσει στην αποσφράγιση 
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των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. Η ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µε το υπ’ αριθµ. 6667/21-02-2018 
έγγραφο. Από τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο: Α). Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της «SILWOOD 
E.Π.Ε.» (αρ. πιστοποιητικού 91266)Β). Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της Ι. & ∆. ΑΙΒΑΖΙ∆ΟΥ – 
Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ» (αρ. πιστοποιητικού 01100072065)Γ). Τα τιµολόγια – παραστατικά – ιδιωτικά 
συµφωνητικά προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας για την εκτέλεση της 
προµήθειας.Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη 
νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου 
µπορούν να γίνουν δεκτά από την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του 
Ν. 4412/2016.Επίσης, και για όσα αφορούν στις διαφοροποιήσεις στην γενική περιγραφή των 
προσφερόµενων ειδών στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» που προσκοµίσθηκε, σε σχέση µε τις 
επιµέρους περιγραφές και τα ενηµερωτικά – τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών, 
υποβλήθηκε ενηµερωτικό έγγραφο όπου αποσαφηνίζεται ότι τα είδη που θα προσφερθούν είναι αυτά 
που αναγράφονται στις επιµέρους περιγραφές και στα τεχνικά φυλλάδια που περιλαµβάνονταν στον 
αρχικό φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Επίσης υποβλήθηκε νέο τεύχος «Τεχνικής Προσφοράς», 
όπου περιγράφονται ως προσφερόµενα είδη:α). ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων µε δύο 
υποπίνακες και χρονόµετρα επίθεσης του οίκου «BODET» µε κωδικούς «BT6225, BT6002»β). 
κινητές µπασκέτες του οίκου «SPORT SYSTEM» µε κωδικό «HYDROPLAY CLUB S04120»Τα 
ανωτέρω είδη ταυτίζονται µε αυτά που παρουσιάζονταν στις επιµέρους τεχνικές περιγραφές και στα 
ενηµερωτικά φυλλάδια του αρχικού φακέλου τεχνικής προσφοράς της εταιρείας.Τα εν λόγω στοιχεία 
µπορούν να γίνουν δεκτά από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, καθώς µε αυτά διευκρινίζονται και αποσαφηνίζονται τα 
χαρακτηριστικά και ο τύπος των προσφερόµενων ειδών στην κατηγορία «ηλεκτρονικός πίνακας 
αποτελεσµάτων µε δύο υποπίνακες και χρονόµετρα επίθεσης» και «κινητές µπασκέτες ρυθµιζόµενου 
ύψους» τα οποία περιλαµβάνονταν και στην αρχική Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζοµένου. Οι 
διευκρινήσεις δεν επιφέρουν αλλοίωση της προσφοράς και δεν προσδίδουν αθέµιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε αυτήν σε σχέση µε τις υπόλοιπες, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 
42730/21-12-2017 διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), από όπου προκύπτει ότι, 
η τεχνική προσφορά αξιολογείται µόνο στο αν ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της διακήρυξης - 
µελέτης και δεν βαθµολογείται.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
– Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.»Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο: Α). Τα τιµολόγια – παραστατικά – ιδιωτικά συµφωνητικά προς απόδειξη της τεχνικής 
ικανότητας της εταιρείας για την εκτέλεση της προµήθειας.Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα 
έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και 
δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου µπορούν να γίνουν δεκτά από την 
επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.Κατόπιν όλων των 
ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τους αρχικούς φακέλους δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς επίσης και τους φακέλους µε τα συµπληρωµατικά 
στοιχεία που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, 
όπως επίσης και οι τεχνικές προσφορές, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και της 
µελέτης του συνοπτικού διαγωνισµού και ως εκ τούτου γίνονται δεκτές.Μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. Οι οικονοµικές προσφορές 
µονογράφησαν από την Ε.∆ και κατεγράφησαν στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ. 
Πίνακας ΙI:  Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά καταγραφής τους 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. 44.953,00 € 55.741,72 € 

2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. 51.882,50 € 64.334,30 € 

 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ΙΙΙ κατά τη 
σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά), ο οποίος και 
αποτελεί µέρος του παρόντος πρακτικού. 
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Πίνακας ΙΙI:  Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. 44.953,00 € 55.741,72 € 

2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. 51.882,50 € 64.334,30 € 

 
   Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού 

της µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου ∆ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το 
κριτήριο ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 
της διακήρυξης, δηλαδή στην: 
Εταιρεία: «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ποσού 44.953,00 € ή 55.741,72 € µε Φ.Π.Α. 24%. 
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου ∆ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 ∆ιακήρυξης). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
Την έγκριση του Πρακτικού  8236/06-03-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  
 
Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ  ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ µε έδρα στο ∆ήµο Λάρισας,  ∆ήµητρας & Ερ. Σταυρού 2 Τ.Κ. 
412 21,  τηλ: 2410-250429, e-mail: info@silwood.gr µε προσφερόµενη τιµή 
55.741,72€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως προσωρινού 
αναδόχου  καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� 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 τπθ 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. 
� Την αριιθ 458/12-12-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 
� Την αριθ. 385/20-12-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  
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�  Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42730/3808/21-12-2017 απόφαση ∆ηµάρχου.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 8236/06-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  
 
2.Ανακηρύσσει την εταιρία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ µε έδρα στο ∆ήµο Λάρισας,  ∆ήµητρας & Ερ. Σταυρού 2 Τ.Κ. 
412 21,  τηλ: 2410-250429, e-mail: info@silwood.gr µε προσφερόµενη τιµή 
55.741,72€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ως προσωρινή αναδόχου  
καθώς η προσφορά της είναι 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. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
-Γραφείο ∆ηµάρχου 
-∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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