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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 26ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..83/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..8ης/26-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .26η 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. 
11625/22-3-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.608,40€ 
για καταβολή νόµιµων τόκων βάσει της υπ’ αριθµ. 98/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (7.956,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ∆ιαταγών 
Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή απόφασης – Έγκριση δαπανών 
και  διάθεση πιστώσεων».  
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού 

εξοπλισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV): 
90611000-3  - Α∆ΑΜ: 17REQ002203511 και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και 
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χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια)».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς για ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25ης Μαρτίου 
2018».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 13ο:«Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση (για την Αποκατάσταση Πυλώνα 
Φωτισµού λόγω Ζηµιάς και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών 
Προβολέων στους Ιστούς του ∆ηµοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆. Ε. 
Σταµάτας για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Ζηµιάς), Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Ποσού».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 8ης Μαρτίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 
1.150.000,00€ (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήµατος συµβιβασµού της εταιρείας 
‘ANAGLIFO STAMPA’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση  Παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο 
σταθµών διοδίων σε ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00€  Α∆ΑΜ : 
18REQ002815244 CPV 98300000-6».  
ΘΕΜΑ 18ο:« Λήψη απόφασης περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα 
µέσα».  
ΘΕΜΑ 19ο:«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
& ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..83/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού 

εξοπλισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».  
 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Με την αριθµ. 244/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
∆ιονύσου  εγκρίθηκε η προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού για 
διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Με την υπ' αριθµ. 255/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
ΨΕΣΞΩ93-ΩΑΛ), εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού δηµοσίου ανοικτού διαγωνισµού για την 
παροχή της εν θέµατι προµήθειας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
38250,00€. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 33700/3053/19-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 7/11/2017.  
 
Με την αριθµ 332/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  αποφασιστικέ: 
α) η κήρυξη του διαγωνισµού της 7ης/11/2017 για τη προµήθεια επίπλων ως 
άγονη  β) η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µετά από τροποποίηση 
της αριθ. 3/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) η διενέργεια 
νέου συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39271/3448/28-11-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 19/12/2017.  
 
Με την αριθµ. 11/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  αποφασιστικέ 
α) η  ακύρωση του διαγωνισµού της 19ης/12/2017 για τη προµήθεια επίπλων 
καθώς δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης στον 
εθνικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/2007, και το γεγονότος ότι 
για τις συµβάσεις που ενέπιπταν στους ν. 3669/2008, 3316/2005 στο πδ 
118/2007 και στην ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) η υποχρέωση δηµοσίευσης 
εξακολουθεί να ισχύει στον εθνικό τύπο µέχρι 31/12/2017, ενώ η 
υποχρέωση δηµοσίευσης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο εξακολουθεί να 
ισχύει µέχρι 31/12/2020. (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Οδηγία 19), και β) η επανάληψη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την αριθµ 22/2017 Τεχνικής Μελέτης 
όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα «’Έπιπλα – 
σκεύη», ενδεικτικού προϋπολογισµού 38.250,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5889/877/20-03-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 7.3.2018.  
 
Τη Τετάρτη 7.3.2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 287/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το 
Πρακτικό Νο1 της 19/12/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  
  
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 07η Μαρτίου 2018, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 287/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού (µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016) για την “προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 5889/877/20-02-2018)” , ύστερα από την 
αριθ. Πρωτ. 5899/20-02-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 
 
1. Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Τριανταφύλλου-Τριανταφυλλίδου Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους 
της υπ΄αρ. 5889/877/20-02-2018 ∆ιακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους 
να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου 
διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς 
ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες εταιρείες: 
 

1) Για λογαριασµό της εταιρείας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το 
διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”, κατέθεσαν από κοινού, 
κατόπιν εξουσιοδότησης, οι κ.κ. Σεϊτοπούλου Ευτυχία και 
Παπαπαναγιώτου Ιωάννης.  

 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την 
προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 11 
της 5889/877/20-02-2018 ∆ιακήρυξης. 
  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής της προσφοράς, η Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
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Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε σε 
σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη 
, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς και τον φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της 
ανωτέρω εταιρείας ήταν πλήρη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση του φακέλου 
τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου, η οποία µονογραφήθηκε δε και 
σφραγίστηκε, ανά φύλλο, και η οποία έχει ως εξής: 
 
I.Προσφερόµενα είδη µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή, µε υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των ζητούµενων Τεχνικών 
Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης  και χωρίς να περιλαµβάνονται οι 
προσφερόµενες τιµές. 
ΙΙ. Πιστοποιητικά , βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να 
προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό 
σύµφωνα µε την 5889/877/20-02-2018 ∆ιακήρυξη. 
 
Σηµείωση : Η ανωτέρω εταιρεία συµµετείχε και κατέθεσε τεχνική και 
οικονοµική προσφορά µόνο για το σύνολο της Οµάδας Α (έπιπλα 
γραφείου). 
 
 Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς της κάτωθι 
εταιρείας, 
 
 1. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ”,  
 
η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς του διαγωνιζόµενου,η οποία µονογραφήθηκε δε και σφραγίστηκε, 
ανά φύλλο, και η οποία είχε ως εξής:  
 
1.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ”, 
  
                    : 26.652,42 € (µε ΦΠΑ) ΟΜΑ∆Α Α (έπιπλα γραφείου). 
 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
 
     1) Την προσφορά της εταιρείας 

1. Το Ν* 4412/2016 
2. Την υπ’αρ. 5889/877/20-02-2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
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ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  CPV [39130000-2]-ΈΠΙΠΛΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ, [45421146-9]-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΟΡΟΦΩΝ, [42512000-8]-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
[32552100-8]- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, [39299300-7]-ΓΥΑΛΙΝΟΙ 
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.250,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 
 
 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Α την κάτωθι εταιρεία : 
 
 

1. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ”, 

          µε το ποσό των 26.652,42 € (µε ΦΠΑ). 
 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5889/877/20-03-2018 ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ: 
18PROC002690082 2018-02-20), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το Πρακτικό Νο1/07-03-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. η έγκριση του Πρακτικού Πρακτικό Νο1/07-03-2018 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. η ανακήρυξη της  εταιρίας µε την επωνυµία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ” , µε ΑΦΜ.  
094104476, ∆ΟΥ  Α΄ ΣΕΡΡΩΝ, και µε έδρα επί της ΒΙ.ΠΕ. 
ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Σέρρες, ως προσωρινού αναδόχου για την 
οµάδα Α:  Έπιπλα Γραφείου του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο 
«προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
5889/877/20-02-2018)», αντί του  ποσού των 21.493,91€, πλέον 
5.158,51€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 
26.652,42€, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
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άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της διακήρυξης. 

3. η κήρυξη των οµάδων Β: ∆ιάφορα Μικροέπιπλα Γραφείου, Γ: 
Τηλεφωνικές Συσκευές, ∆: Γυάλινοι Καθρέπτες, Ε: Αναρτηµένες 
Οροφές  και ΣΤ: Κλιµατιστικές Μονάδες, ως άγονες και  

4. η ανάθεση της προµήθειας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άρθρο 65 
του Ν. 3852/2010, των οµάδων Β: ∆ιάφορα Μικροέπιπλα Γραφείου, 
Γ: Τηλεφωνικές Συσκευές, ∆: Γυάλινοι Καθρέπτες, Ε: Αναρτηµένες 
Οροφές  και ΣΤ: Κλιµατιστικές Μονάδες µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α Ν.4412/2016. 

 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5889/877/20-03-2018 ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ: 

18PROC002690082 2018-02-20), 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο1/07-03-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/07-03-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

για την προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού. 
2. Ανακηρύσσει την εταιρία µε την επωνυµία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ” , µε ΑΦΜ.  
094104476, ∆ΟΥ  Α΄ ΣΕΡΡΩΝ, και µε έδρα επί της ΒΙ.ΠΕ. 
ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Σέρρες, ως προσωρινό ανάδοχο για την 
οµάδα Α:  Έπιπλα Γραφείου του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο 
«προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
5889/877/20-02-2018)», αντί του  ποσού των 21.493,91€, πλέον 
5.158,51€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 
26.652,42€, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της διακήρυξης. 

3. Κηρύσσει τις οµάδές Β: ∆ιάφορα Μικροέπιπλα Γραφείου, Γ: 
Τηλεφωνικές Συσκευές, ∆: Γυάλινοι Καθρέπτες, Ε: Αναρτηµένες 
Οροφές  και ΣΤ: Κλιµατιστικές Μονάδες, ως άγονες και  
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4. Εγκρίνει η ανάθεση της προµήθειας να γίνει από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, των οµάδων Β: ∆ιάφορα 
Μικροέπιπλα Γραφείου, Γ: Τηλεφωνικές Συσκευές, ∆: Γυάλινοι 
Καθρέπτες, Ε: Αναρτηµένες Οροφές  και ΣΤ: Κλιµατιστικές Μονάδες 
µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α 
Ν.4412/2016. 

 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί 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. Στάικος Θεόδωρος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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