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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..8η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 11
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..59/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..8ης/11-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..11η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3608/07-02-2020..πρόσκλησης  του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, 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: 

 ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη 
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 

ΘΕΜΑ  2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και 
Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 (19SYMV005192616  
2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων 
- Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
 ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – επικίνδυνων δένδρων». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. 13238/19-3-2019 (18 
SYMV004659313 2019-03-21 )  σύμβασης για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου 
Γάλατος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ   7ο:«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του 
ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική συμμετοχή για 
επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως 
συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου». 
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ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  11ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος  
3. Φώτος Βασίλειος     
4. Λακαφώση Παναγιώτα  
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
      
 
Αριθμός Απόφασης: 59/2020 
 

 ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη 
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Tο Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 
και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 
του Ν.3536/07. 

2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

3. Την υπ' αρ. 4505/34366/09-09-2019(ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) απόφαση Δημάρχου 
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο 
Διονύσου". 

4. Την υπ’ αριθ. 51/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωματώθηκε 
στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

5. Το 37737/08-10-2019 Αίτημα περί Λήψης Απόφασης Δημάρχου για έγκριση 
Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 19REQ005939088.  

6. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ:19REQ005392365. 

7. Την αριθ. 421/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε α) η 
υπ’ αριθ. 51/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος β) οι όροι διακήρυξης του 
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συνοπτικού διαγωνισμού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 

8. Την υπ’ αριθ. 6051/4666612-12-2019 διακήρυξη. 
9. Το υπ’ αριθ. 3281/05-02-2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 421/2019 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:  

“......Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και τους 
όρους της υπ’ αρ. 6051/46666/12-12-2019 (19PROC006022399 2019-12-12) 
διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
τριών (3) μελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη των 
διαδικασιών του διαγωνισμού στις 10:30π.μ. 

 
Μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Η επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μια δημόσια 
συνεδρίαση. 
Στην συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο 
φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2.2.  
Στο διαγωνισμό προσήλθαν δυο (2) ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που φαίνεται 
στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνεται και το πρόσωπο 
που υπέβαλλε  τον φάκελο της  προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
Συγκεκριμένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες: 
 

Α/Α      ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ ΟΜΑΔΑ 

1 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ “ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε  

1466/17-1-2020 
B 

2 

  Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ ΠΑΡΕΣΤΗ Η ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
ΜΕ ΑΔΤ ΑΕ577148 A & B 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των φακέλων προσφοράς που 
κατατέθηκαν  κατά το άρθρο 3. παρ. 1.1.β. της υπ’ αρ. 6051/46666/12-12-2019  
(19PROC006022399 2019-12-12)  διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.4412/2016». 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3  παρ. 1.2 της διακήρυξης, 
αρχικά αποσφραγίσθηκαν οι κυρίως φάκελοι προσφορών των συμμετεχόντων, οι 
φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς 
των. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή 
διαγωνισμού. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον κάθε  φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς και 
διαπίστωσε ότι κάθε Οικονομική Προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης.  
Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των υποψηφίων διαμορφώνονται ως εξής: 
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α/α 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ  € ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 
 

ΠΟΣΟ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ 
 

1 “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ“ 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 
Ο.Ε  

3.990 ΟΜΑΔΑ B    4.947,60    

2 Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ 
ΑΕΒΕ 

ΟΜΑΔΑ Α 31.746.00 & 
ΟΜΑΔΑ Β 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 34.746.00 

ΟΜΑΔΑ Α 

39.365,04 & ΟΜΑΔΑ Β 

 3.720,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 43.085,04 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1.την υπ’ αριθ. 6051/46666/12-12-2019 Διακήρυξη  του Δημάρχου 
2.τις υποβληθείσες προσφορές  
3.τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4.την υπ’ αριθ. 917/2019 ΑΑΥ(ΑΔΑ:6ΠΧ3Ω93-ΣΤ8). 
 
Προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή : 
Την ανάδειξη του Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ (με ΑΦΜ 094064530 ΔΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ) ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με του όρους της  διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
πρόσφερε την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάση τιμής, ήτοι συνολικά 43.085,04€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.....” 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για: 
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3281/05-02-2020 Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
2. Την ανακήρυξη της εταιρείας Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 

094064530 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια 
Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών Κιβωτιδίων για τα Κοιμητήρια των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου μέχρι το ποσό των 43.085,04€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 και  παρ.4, του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α). 
 Τις διατάξεις του  άρθρου 21 του Ν.4412/2016. 
 Την υπ’ αριθ. 421/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 Την υπ’ αριθ. 51/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 Την υπ’ αριθ. 6051/4666612-12-2019 διακήρυξη. 
 Το υπ’ αριθ. 3281/05-02-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3281/05-02-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων και 
Μεταλλικών Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Διονύσου. 
 

2. Ανακηρύσσει την εταιρεία Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094064530 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινό ανάδοχο για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων 
και Μεταλλικών Κιβωτιδίων για τα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Διονύσου μέχρι το ποσό των 43.085,04 ΕΥΡΩ καθώς η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 

       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών  & 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

  
 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση  Οικονομικών. 

ΑΔΑ: 6ΟΓΟΩ93-ΓΛΓ
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