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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..372/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..32ης/2-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .2η Οκτωβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. 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.
31069/28-9-2018.. 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∆: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
<ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>»
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ»
ΘΕΜΑ 1ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
Πατσάκα Επαµεινώνδα και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών
εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού
39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 73.680,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α 24% (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597
και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
 ΘΕΜΑ
7 ο:
«Έγκριση
πρακτικού
οριστικής
κατακύρωσης
αποτελέσµατος επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισµού και
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ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης
και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων »».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του
∆ήµου ∆ιονύσου». Απεσύρθη
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 10ο: «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) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κας. Αλεξανδρή Ευαγελίας περί καταβολής
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από
πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 12ο: «∆ιόρθωση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµό
353/109-2018 και αφορούσε την Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για λόγους Πυροπροστασίας».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Έκδοση-Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα
Οδήγησης,
Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής
Ικανότητας(ΠΕΙ),
Κάρτα
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την ‘Αττική Οδό’».
ΘΕΜΑ 15ο: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την
περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων
του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια
Καλύµµατος Πιάνου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Αναλογίων
Οµιλητών/ Συνεδρίων (Podium)».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Ηλεκτρικών
Πιάνων».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Τσούκας Παναγιώτης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Κοντάκης Κυριάκος
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
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Αριθµός Απόφασης: ..372/2018..
 ΘΕΜΑ
7 ο:
«Έγκριση
πρακτικού
οριστικής
κατακύρωσης
αποτελέσµατος επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισµού και
ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης
και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων »».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 339/07.08.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην επιχείρηση
«ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ», µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ : Μοσχάτου ως
προσωρινή ανάδοχο για την οµάδα Α2 «Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας
IVECO ηλικίας έως 10 ετών » και µέχρι το ποσό των 4.464,00
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27060/22.08.2018 πρόσκληση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να
προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά
κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών.
3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 27545/29.08.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της επιχείρησης« ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ».
4. Το από 07.09.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
390/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :
«….Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 390/2017
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:
Α/Α
1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μακαριώτη Μακαριάδη Ελισάβετ

2.

Μέξης Ευάγγελος

3.

Χειλετζάρη Αικατερίνη

απέστειλε την υπ’ αριθµ. 27060/22.8.2018 πρόσκληση Υποβολής
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον
προσωρινό ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ
095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου, όπως αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ.
339/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 4.9.2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30µµ και
έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και
έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 27545/29.8.2018.
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και
έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2
της διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι:
1. Τελευταίο εν ισχύ καταστατικό και ΦΕΚ δηµοσίευσής του
2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (ΑΠ 542381.771668/20.2.2018)
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ∆ιαχειριστή και Εκπροσώπου της
εταιρείας
4. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ
5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΙΚΑ για την εταιρεία εν ισχύ
6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ για τον διαχειριστή και
εκπρόσωπο της εταιρείας εν ισχύ
7. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΕΦΚΑ για την εταίρο εν ισχύ
8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης
9. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη διορισµού εκκαθαριστή
10. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη κατάθεσης αίτησης
πτώχευσης
11. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά περί µη πτώχευσης
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών στους
φορείς
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση καλής επαγγελµατικής συµπεριφοράς
14. Υπεύθυνη ∆ήλωση δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ήδη στο στάδιο
της προκαταρκτικής απόδειξης
15. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί ηµεροµηνίας παραλαβής (πρόσφατων)
πιστοποιητικών α) περί µη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
διαχείρισης, β) περί µη διορισµού εκκαθαριστή, γ) περί µη κατάθεσης
αίτησης πτώχευσης, δ) περί µη πτώχευσης από το Πρωτοδικείου
Πειραιά.
Τα πρόσφατα πιστοποιητικά περί α) περί µη έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, β) περί µη διορισµού εκκαθαριστή, γ) περί µη
κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, δ) περί µη πτώχευσης από το Πρωτοδικείου
Πειραιά προσκοµίσθηκαν από την εταιρεία στις 7.9.2018 και ελέγθηκαν από
την Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να
κατακυρωθεί η παροχή της υπηρεσίας Ανταλλακτικών Συντήρησης και
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων για την Οµάδα Α2 «Πλαίσια Φορτηγών
Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών» του ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ µε ΑΦΜ 095136320 ∆ΟΥ Μοσχάτου, µε ποσό 4.464,00€ και
τιµή εργατοώρας 50,22€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
α/α

1
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

Οµάδα Συµµετοχής
Α2
Πλαίσια
Φορτηγών
Μάρκας IVECO ηλικίας έως
10 ετών

Οχήµατα
ΜΕ 99920 (Πυροσβεστικό)
ΚΗΗ 618 (Βυτιοφόρο)

Ποσό Προσφοράς
σε ευρώ άνευ ΦΠΑ
3.600,00

Ποσοστό
Έκπτωσης
10%
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ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
Τιµή Εργατοώρας
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

864,00
4464,00€
40,50€
9,72
50,22€

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 28514/7.09.2018 Πρακτικού Νο2
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης « ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ», ΑΦΜ
095136320,∆ΟΥ Μοσχάτου και µέχρι το ποσό των 4.464,00€ συµπ/νου
του αναλογούντος ΦΠΑ ως οριστική ανάδοχο για την οµάδα Α2
«Πλαίσια Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών » καθώς η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν
χαµηλότερη από τον προϋπολογισµό της µελέτης .
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016
δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού
αντικειµένου.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Την υπ’ αριθ. 339/07.08.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27060/22.08.2018 πρόσκληση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
 Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 27545/29.08.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της επιχείρησης« ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ».
 Το από 07.09.2018 Πρακτικό Νο2
της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 28514/7.09.2018 Πρακτικό Νο2 της
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση «ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ», ΑΦΜ 095136320,
∆ΟΥ Μοσχάτου και µέχρι το ποσό των 4.464,00€ συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ ως οριστική ανάδοχο για την οµάδα Α2 «Πλαίσια
Φορτηγών Μάρκας IVECO ηλικίας έως 10 ετών » καθώς η προσφορά
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της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν
χαµηλότερη από τον προϋπολογισµό της µελέτης .
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016
δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού
αντικειµένου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Τσούκας Παναγιώτης.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Στάικος Θεόδωρος.
5. Κοντάκης Κυριάκος.
6. Καρασαρλής Αναστάσιος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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