
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 22/09/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 25980 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                                 
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Παροχής Υπηρεσιών  Μεταφοράς 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις» 
συνολικού προϋπολογισµού (60.178,49€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Με την 136/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι 
υπηρεσίας.  
 
Με την αριθµ. πρωτ. 19222/7204/10-3-2016 απόφαση Γ.Γ.Α.∆. Αττικής, εγκρίθηκαν οι υπηρεσίες 
µίσθωσης λεωφορείων για τη µεταφορά πολιτών.  
 
Με την  232/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης του 
ποσού των 48.351,04€ σε βάρος του Κ.Α 15.6413.0003 µε την ονοµασία «Παροχής Υπηρεσιών  
µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» και 
β) η 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 
 

Με την αριθµ. πρωτ. 21418/1370/28-07-2016 διακήρυξη ορίστηκε η 10η Αυγούστου 
2016 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
Τη Τετάρτη 10/08/2016 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την προµήθεια του ενθέµατι υπηρεσίας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής εταιρίες: 

1. ΣΑΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 

 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1/19-09-2016 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 8η Αυγούστου  2016, ηµέρα 

∆ευτέρα  και ώρα 10:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω 

προµήθεια, ύστερα από την υπ’ αρ.: 21426/2807-2016 έγγραφη πρόσκληση της 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 

1) Κοντάκη Κυριάκο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 



 

2) Μπιτούνη Αναστάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3) Βλάχου Ευτυχία , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα 

έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 11:00, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να 

ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο 

ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

1 ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή – 

µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Μετά την καταγραφή – έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης,  γίνονται δεκτοί καθώς αυτά είναι πλήρη.  
 
Η επιτροπή (έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου) αποφάσισε τη συνέχιση της 
διαδικασίας, δηλαδή την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων 
που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών την Πέµπτη 8 
Σεπτεµβρίου και ώρα 1:00πµ. Όλοι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-
mail: 
 

Από τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  διαπιστώθηκαν τα εξής: Από τον έλεγχο των 

Τεχνικών Προσφορώ  διαπιστώθηκαν τα εξής: Η προσφορά της εταιρίας µε την 

επωνυµία ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ΑΦΜ 997182717) ήταν µε τους όρους 

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού και καθώς δεν υπήρχε άλλος συµµετέχοντας προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και κατέγραψε 

τις ακόλουθες τιµές; 

 

 
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

α/α  

δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ  

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 

(0-5%) 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

(>5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (€) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) 

1 Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛ
Η/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-
ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
50 ΘΕΣΕΩΝ 

12 31 - 43 113,00 212 23.956,00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ = 2 47.912,00 

ΦΠΑ (24%) 11498,88 

ΣΥΝΟΛΟ 59.410,88 
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

2. το Π∆ 28/21980 

3. τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  

4. την υπ’ αριθµ. 111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 

∆ιαγωνισµών και Απευθείας Ανάθεσης  Υπηρεσιών, Εργασιών και Μεταφορών 

(Π∆28/1980) ∆ήµου οικονοµικού  

5. την A.M. 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου 

6. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(Α∆ΑΜ) 16REQ004799084  καθώς και του εγκεκριµένου αιτήµατος µε Α∆ΑΜ: 

16REQ004877996. 

7. την υπ’ αριθµ. 136/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου περί 

εγκρίσεως της σκοπιµότητας της υπηρεσίας. 

8. Την 232/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν α) η 

διάθεση πίστωσης του ποσού των 48.351,04€ σε βάρος του Κ.Α 15.6413.0003 µε την 

ονοµασία «Παροχής Υπηρεσιών  µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» και β) η 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή 

υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις. 

9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21418/1370/28.07.2016 διακήρυξη. 

                     

Η Επιτροπή Προτείνει : 

Την ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών  «Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε 

Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις» σύµφωνα µε την ΑΜ 5/2016 µελέτη της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου, ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ΑΦΜ 

997182717), αντί του ποσού των 47.912,00€ + Φ.Π.Α. 11.498,88€ = 59.410,88€ µε το Φ.Π.Α., 

διότι η προσφερθείσα τιµή είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο και εντός των ορίων του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της ΑΜ 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Ο ανάδοχος αποδέχεται την προς παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεσή της σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. To παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία 
(3) αντίγραφα.» 
 

Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 22/09/2016 στους 
συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκε ένσταση. 
 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/80 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται: 
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Ι) η έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, για το 
διαγωνισµό της 10/08/2016. 
 
ΙΙ) η κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε (ΑΦΜ 

997182717), αντί του ποσού των 47.912,00€ πλέον Φ.Π.Α. 11.498,88€ , ήτοι συνολικά για το ποσό 
των 59.410,88€  
 
Συν. Το  Πρακτικό της 19/09/2016 του εν λόγω διαγωνισµού 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 19-09-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.: 111/16 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή Υπηρεσιών  «Μεταφοράς Πολιτών για 
Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ48.351,04€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 8η Αυγούστου  2016, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:30, σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την υπ’ αρ.: 21426/2807-2016 

έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 

1. Κοντάκη Κυριάκο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 

2. Μπιτούνη Αναστάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Βλάχου Ευτυχία , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 

δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 

11:00, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι 

ακόλουθες επιχειρήσεις: 

1 ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή 

κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή – µονογραφή των 

δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Μετά την καταγραφή – έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 4 

της διακήρυξης,  γίνονται δεκτοί καθώς αυτά είναι πλήρη.  

 
Η επιτροπή (έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου) αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας, δηλαδή την 
αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών την Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου και ώρα 1:00πµ. Όλοι συµµετέχοντες 
ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-mail: 
Από τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  διαπιστώθηκαν τα εξής: Από τον έλεγχο των Τεχνικών 

Προσφορών  διαπιστώθηκαν τα εξής: Η προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ  (ΑΦΜ 997182717) ήταν µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού και καθώς δεν υπήρχε άλλος συµµετέχοντας προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και κατέγραψε 

τις ακόλουθες τιµές; 

 

 
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

α/α  

δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ  

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 

(0-5%) 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

(>5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (€) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) 

1 Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛ
Η/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-
ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
50 ΘΕΣΕΩΝ 

12 31 - 43 113,00 212 23.956,00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ = 2 47.912,00 

ΦΠΑ (24%) 11498,88 

ΣΥΝΟΛΟ 59.410,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Σελίδα 9 από 9 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1. το Π∆ 28/21980 

2. τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09 

3. την υπ’ αριθµ. 111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 

οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και 

Απευθείας Ανάθεσης  Υπηρεσιών, Εργασιών και Μεταφορών (Π∆28/1980) ∆ήµου οικονοµικού. 

4. την A.M. 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου. 

5. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 

16REQ004799084  καθώς και του εγκεκριµένου αιτήµατος µε Α∆ΑΜ: 16REQ004877996. 

6. την υπ’ αριθµ. 136/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου περί 

εγκρίσεως της σκοπιµότητας της υπηρεσίας. 

7. Την 232/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν α) η διάθεση 

πίστωσης του ποσού των 48.351,04€ σε βάρος του Κ.Α 15.6413.0003 µε την ονοµασία 

«Παροχής Υπηρεσιών  µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις» και β) η 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί 

όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 

συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21418/1370/28.07.2016 διακήρυξη. 

                     

Η Επιτροπή Προτείνει : 

Την ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών «Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, 

Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις» σύµφωνα µε την ΑΜ 5/2016 µελέτη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου, ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ΑΦΜ 997182717), αντί 

του ποσού των 47.912,00€ + Φ.Π.Α. 11.498,88€ = 59.410,88€ µε το Φ.Π.Α., διότι η 

προσφερθείσα τιµή είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο και εντός των ορίων του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της ΑΜ 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Ο ανάδοχος αποδέχεται την προς παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεσή της σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. To παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) 
αντίγραφα. 

O Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κοντάκης Κυριάκος 1) Μπιτούνης Αναστάσιος  

 

2) Βλάχου Ευτυχία  

Συνηµµένα: 

1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

 

 


