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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: ..86/2018.. 

 
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 
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υλικών και 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:  ..86/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών 
υλικών και χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») 
και  Ε (Αλουµίνια)».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
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. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την 118/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας . 

5. Την υπ’ αριθ. 25/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002117800 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ002463167 

8. Την 370/12.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων και η διάθεση πίστωσης 69.933,14€ σε διάφορους Κ.Α. β)η  υπ’ 
αριθ. 25/2017  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.πρωτ. 42639/3802/21.12.2017 διακήρυξη  
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4451/6.2.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
11. Την υπ’ αριθ. 39/20.02.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , µε την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τις οµάδες Β 
«Υλικά χρωµατοπωλείου» και ∆ «Σιδηρικά», οι οµάδες Α «Υλικά 
Οικοδοµής»,Γ « Ξυλεία» και Ε «Αλουµίνια» ως άγονες και η συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό. 

12. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 7126/968/23.02.2018 διακήρυξη. 
13. Το Πρακτικό Νο 1 (αριθ. πρωτ. 1154/21.03.2018) της Επιτροπής 

Αξιολόγησης διαγωνισµού , σύµφωνα µε το οποίο :  
 
«Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, 
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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 Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε., κατέθεσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης του νόµιµου εκπρόσωπου ο κ. Γλεούδης Αυγουστίνος 
του Νικολάου. 
 

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 7126/968 / 23/02/2018 ∆ιακήρυξης.  
 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε προσφορά από τους: 

1. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Π.:9006/12-03-18) 

2. Αφοι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ Ο.Ε. (Α.Π.:8984/12-03-18) 
3. MINERAL TRADE LTD (Α.Π.:9086/12-03-18) 

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος 
δήλωσε 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. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή έκρινε πως η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών δύναται να πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµέρα και προχώρησε µε τη 
σειρά στην αποσφράγιση αυτών. 
 
1)  Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 22.086,70€ 

ΟΜΑ∆Α Γ 1.907,19€ 

ΟΜΑ∆Α Ε 6.787,00€ 
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2) Αφοι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ Ο.Ε. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 22.706,00€ 

 
3) MINERAL TRADE LTD 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 22.334,00€ 

 
4) ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Ε 6.710,00€ 

 
  
 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ.  7126/968 / 23-02-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις   υποβληθείσες  προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 
α) Την ανάδειξη της επιχείρηση Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε. ως προσωρινού 
αναδόχου για τις Οµάδες Α & 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 

 

ΟΜΑ∆Α Α 22.086,70€  

ΟΜΑ∆Α Γ 1.907,19€  

 
 
β) Την ανάδειξη της επιχείρηση ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για 
την Οµάδα Ε, 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: 
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ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

ΟΜΑ∆Α Ε 6.710,00€  

 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα…» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 
 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε. µε ΑΦΜ 
092817770 ∆ΟΥ Ελευσίνας  , ως προσωρινού αναδόχου για την 
ΟΜΑ∆Α Α «Υλικά Οικοδοµής» και µέχρι το ποσό των 27.387,50€  
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και για την ΟΜΑ∆Α Γ «Ξυλεία» και 
µέχρι το ποσό των 2.364,91€  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 η  χαµηλότερη. 
 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ 
998170894 ∆ΟΥ Ι∆ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου για την  
ΟΜΑ∆Α Ε, « Αλουµίνια» και µέχρι το ποσό των 8.320,40€  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  η χαµηλότερη. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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  
� Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
� Την 118/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας . 
� Την υπ’ αριθ. 25/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που 

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

καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002117800 
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� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας 
Α∆ΑΜ: 17REQ002463167 
� Την 370/12.12.2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
�  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 42639/3802/21.12.2017 διακήρυξη  
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4451/6.2.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Την υπ’ αριθ. 39/20.02.2018 Απόφαση Οικονοµικής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7126/968/23.02.2018 διακήρυξη. 
� Το Πρακτικό Νο 1 (αριθ. πρωτ. 1154/21.03.2018) της Επιτροπής 

Αξιολόγησης διαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια)». 
 
2.- Ανακηρύσσει την επιχείρηση Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε. µε ΑΦΜ 
092817770 ∆ΟΥ Ελευσίνας, ως προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Α 
«Υλικά Οικοδοµής» και µέχρι το ποσό των €27.387,50  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και για την ΟΜΑ∆Α Γ «Ξυλεία» και µέχρι το ποσό 
των €2.364,91 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 η  χαµηλότερη. 
 
3.- Ανακηρύσσει την επιχείρηση ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ 
998170894 ∆ΟΥ Ι∆ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου για την  
ΟΜΑ∆Α Ε, «Αλουµίνια» και µέχρι το ποσό των €8.320,40  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  η χαµηλότερη. 

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