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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..93/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8η/9-5-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .9η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. ..13101/5-5-2017.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου  ο.ε. 2017 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2014». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µετακίνηση και διαµονή 
των  ∆ηµοτικών Συµβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε  (Α.∆.Σ. 
227/2016)». 

� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
98.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού Νο2 για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες 
φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού 
450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης και ορισµός της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών «Ηχητική 
και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 
«Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 162.489,60€ συµπ/νου ΦΠΑ». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή 
υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) και ειδικότερα για την οµάδα: 
Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» προϋπολογισµού δαπάνης 23.113,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου για το Έτος 2017». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Νικ. Γεωργακόπουλου, ως νόµιµου εκπροσώπου της A & 
G PAPER Α.Ε.Β.Ε. περί καταβολής αποζηµίωσης για δαπάνη επίστρωσης 
ανοίγµατος στην ιδιοκτησία της από συνεργείο του τµήµατος ύδρευσης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του τρόπου 
διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας RICOH”». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,  
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για 
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης 
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος“ ». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 23ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΙΡΕΤΟΥ  ΤΟΥ   
∆ΗΜΟΥ». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Χρονόπουλος Πέτρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Στάικος Θεόδωρος    4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος   
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος δεν συµµετείχε στη συζήτηση των θεµάτων µε 
α/α 5 και 9 ως µέλος της επιτροπής του διαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..93/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
98.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος 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 υπ' αριθµ. 58/2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. Την αριθµ αριθµ   46/2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον 
Κ.Α. 15.6474.0005 µε τίτλο «Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και 
αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράµµατος "summer camp 
∆ιονύσου» β) η αριθµ. 01/2017 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού . 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 6907/608/10-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός  (α/α 39248) µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι 
ακόλουθες:  
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.go

v.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

17/03/2017 17/03/2017 18/04/2017  

και ώρα  15:00µµ. 

 

Τη ∆ευτέρα  28/04/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή: «πολιτιστικών καλλιτεχνικών & 
αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράµµατος :SUMMER CAMP 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017 » του ∆ήµου ∆ιονύσου», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και παρατάθηκε η ισχύ της, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 µε την 322/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής 
εταιρίες: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ - Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 18/04/2017 13:46:37. 

7. Το Πρακτικό  Ν.ο1 (26/04/2017). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «….Στην Αθήνα, σήµερα 24 - 04-
2017, ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 11.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. 
Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την 
υπ. Αριθ. 111/12.04.2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου 
∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  39248  ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 
6907/608/10-03-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
2017»∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 98.952,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 79611000-0,- Α∆ΑΜ: 17REQ005821783 Η 
επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ.πρωτ 6907/608/10-03-2017 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 98.952,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , παρατηρεί τα 
εξής: Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 39248. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
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διακήρυξη η 18/04/2017  η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών καθορίστηκε  η 24/04/2017 και ώρα 11:00 π.µ. Στη συνέχεια η 
επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 39248 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και 
αφετέρου ότι είχε  υποβληθεί µία (1) προσφορά. 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

1 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

18/04/2017 13:46:37 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια  η επιτροπή που 
διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της προσφοράς  
καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 
αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά 
αποσφραγίσθηκε  και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς  µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. 
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), αυτός θα 
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε ότι 
η προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό  α/α 
συστήµατος : 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής 

1 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

61946 

 

11180/21-04-2017 

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2 
,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή , όσο και 
σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του 
περιεχοµένου τους.  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της 
εταιρείας «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», προχώρησε στην βαθµολόγησή 
της. 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Βαρύτητα 

(%) 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 

1 . ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ   

 Αντίληψη του Συµβούλου για το έργο. Προτεινόµενη 
προσέγγιση και µεθοδολογία σε σχέση µε τους στόχους, 
το αντικείµενο των εργασιών, την αποδεδειγµένη 
ενασχόληση του υποψηφίου Αναδόχου µε όσο το 
δυνατό περισσότερα συναφή έργα διάθεσης 

20% 110*0,20=22 
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προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού, χρήση 
αναγνωρισµένων µεθοδολογιών και προτύπων για τη 
διατύπωση της προτεινόµενης προσέγγισης, 
χρονοδιάγραµµα, οργανόγραµµα, 

1.2 Κατανόηση των κινδύνων & γνώση αντιµετώπισής τους  10% 105*0,1=10,5 
1.3 Κατανόηση του αντικειµένου και των απαιτήσεων των εργασιών 

σαφήνεια της πρότασης.  Καταλληλότητα συστήµατος οργάνωσης και 
επικοινωνίας  

10% 110*0,1=11 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 40% 43,5 
2. ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ     

2.1  ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας διοίκησης  και 
διαχείρισης έργου, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εργασίας, 
οργανόγραµµα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών, 
εξειδίκευση ρόλων. Στην ουσία κρίνεται ο βαθµός επάρκειας της 
προτεινόµενης οµάδας για την κάλυψη του φυσικού αντικειµένου της 
εργασίας, από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Η 
ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.  

 

20% 110*0,20=22 

2.2 Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του Υπευθύνου των 
εργασιών και του Αναπληρωτή του σε σχέση µε το έργο, 
συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της εργασίας, διαθεσιµότητα και χρονική δέσµευση για 
ενεργό συµµετοχή στο έργο.  

20% 110*0,2=22 

2.3    Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Εργασίας και 
των Στελεχών της σε σχέση µε το έργο , χρονική διαθεσιµότητα 
Στελεχών για ενεργό συµµετοχή στην εργασία.  

20% 110*0,2=22 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 60% 66 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% (43,5*0,4)+(66*0,6)=57 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100  
  100 

 

«….Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 100 έως το 120 κάθε 
ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθµός αυτός 
πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός 
της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο.  
Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της 
Τεχνικής Προσφοράς. (Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν). 
Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθµός από 100-120 και όπου Κ ορίζεται το 
ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας.  
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό 
Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική 
βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθεί σα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται 
από τον τύπο:  
� Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100  
� όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά 

προσφοράς.  
 
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100. 
(Ο προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).  
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία διαβιβάζει στην Οικονοµική 
Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης. ……..» 
Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο Τελικός Βαθµός 
Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) της εταιρείας : 
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1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ είναι 100 
Η αποσφράγιση της Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 
28/04/2017 και ώρα 11:30πµ.  ………………………….» 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 26/04/2017 και ώρα 
14:41:22µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
δεν υποβλήθηκε ένσταση.  
8  Το Πρακτικό  Ν.ο2 (02/05/2017). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο  των 
οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «….. 
Στην Αθήνα, σήµερα 28- 04-2017, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 11.30πµ, στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 111/12.04.2016 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  39248  ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 
υπ’ αριθ. πρωτ. 6907/608/10-03-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 98.952,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ - CPV: 79611000-0,- Α∆ΑΜ: 17REQ005821783 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ.πρωτ 6907/608/10-03-2017 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER 
CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
98.952,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 39248. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης),  επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 39248 και αποσφράγισε τις 
ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές του ενός προµηθευτή που προχώρησε στην 
επόµενη φάση όπως φαίνεται παρακάτω:   
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ α/α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

61946 79611000-0 

Παροχή 

υπηρεσιών για 

την ανεύρεση 

εργασίας 

1 78.960,00 18.950,40 97.910,40 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
«… Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για 
κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς 
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του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής : Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική 
Προσφορά Προσφέροντος) x 100, όπου: 
 • Οικονοµική Προσφορά min ορίζεται η Οικονοµική Προσφορά του Μειοδότη µε το 
µικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ και  
• Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία. 
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100. 
(Η µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100). ……………» 
 
Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) 
x 100 
 
•  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ : (97.910,40/ 97.910,40) * 100 = 100 
 
Β. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
«… Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα 
σειρά βάσει του Τελικού Βαθµού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο 
της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και 
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:  
 
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
 
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό 
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). …» 
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
 
• Τ.Β.Σ.Π. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ : (0,80 Χ 100) + (0,20 Χ 100 ) = 

100 
 
Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας οικονοµικής  
προσφοράς , τον έλεγχο αυτής  από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και από την 
τελική της αξιολόγηση, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο 
προς την Οικονοµική Επιτροπή την  εταιρεία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», 
ΑΦΜ 998374713, ∆ΟΥ  ΘΗΒΩΝ  µε  Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 
100 και προφερόµενη τιµή 97.910,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Η αποσφράγιση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από 
την έκδοση σχετικής Απόφασης της Οικονοµικής  Επιτροπής . Με την  κατακύρωση 
του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο ανάδοχο για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ  .  …..» 

Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 3/5/2017 και ώρα 15:48:44. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
1. Την  έγκριση των Πρακτικών Νο1/26-04-2017 & Νο2/02-05-2017 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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2.   Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», ΑΦΜ 

998374713, ∆ΟΥ  ΘΗΒΩΝ  µε έδρα επί της οδού Πινδάρου 10 Τ.Κ. 32200 

Θήβα    µε Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 100 και 

προσφερόµενη τιµή 97.910,40€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως 

προσωρινού αναδόχου  καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα 

από οικονοµικής άποψης.  

 
 
 

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  

� Την υπ' αριθ. 58/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

� Την αριθ.   46/2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6907/608/10-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  
� Το Πρακτικό  Ν.ο1 (26/04/2017) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Το Πρακτικό  Ν.ο2 (02/05/2017) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/26-04-2017 & Νο2/02-05-2017 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»». 

 
2. Ανακηρύσσει την εταιρία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», ΑΦΜ 

998374713, ∆ΟΥ  ΘΗΒΩΝ  µε έδρα επί της οδού Πινδάρου 10 Τ.Κ. 32200 
Θήβα µε Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 100 και 
προσφερόµενη τιµή €97.910,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως 
προσωρινό ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017» καθώς η προσφορά 
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης.  

 
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. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Στάικος Θεόδωρος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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