
1 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-10-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..337/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..27ης/7-10-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Οκτωβρίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. 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. 37307/3-10-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ∆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∆: «Τροποποίηση της υπ’αριθµ 300/2019 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το όνοµα του υπολόγου για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών (άµεση αποστολή 
αποσπασµάτων βεβαιωτικών καταλόγων).». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απάντηση επί εγγράφου Ταµιακής Υπηρεσίας περί αποζηµιώσεων από 
κακοτεχνίες οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 1ο: «ανάκληση της απόφασης 221/2019 της Ο.Ε. του ∆ήµου και έγκριση του 1ου 
πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση 
του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» 
προϋπολογισµού €5.400.000 (πλέον ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ν.π. ∆ηµοτικός Οίκος 
Ευγηρίας Θεόδωρου και ∆έσποινα Κυριακίδου περί ’έγκρισης απολογισµού οικ. έτους 
2018’».  
ΘΕΜΑ 3ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για την παραλαβή αρχικών εγγραφών- τελικών στοιχείων 
κτηµατογράφησης για ακίνητα του ∆ήµου ∆ιονύσου από τα κτηµατολογικά γραφεία 
Αχαρνών, Μαραθώνος και Ν. Ερυθραίας».  
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 

προσωρινών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού», συνολικού ποσού 209.622,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη 
κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 
του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα του κ. ∆εσύλλα Ανδρέα περί καταβολής αποζηµίωσης  για ζηµιά στη 
µεταλλική περίφραξη της οικίας του από αρπάγη του ∆ήµου». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 2019 
σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων της 
θεατρικής οµάδας Άνοιξης ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2019 - Κ.Α. 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εξειδίκευση πίστωσης  για την προµήθεια εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering - ΚΑΕ: 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προµήθεια Κλασικής Κιθάρας, Υποποδίου 
Κιθάρας, Χορδών, Αναλογιών Μουσικής – Ορχήστρας και Εξαρτήµατος Πεντάλ Πιάνου». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης   1. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
2. Τσουδερός Ιωάννης 
3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
7. Τσούκας Παναγιώτης 
8. Τσεβάς Χρήστος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κουριδάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος ΕΗ∆. 
  
Αριθµός Απόφασης: 337/2019 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 

προσωρινών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού», συνολικού ποσού 209.622,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Με τις αριθ. 644/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: ΩΤΞ7Ω93-4ΦΚ, Α∆ΑΜ: 19REQ005110518 2019-06-
13),  645/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: ΩΠ9ΒΩ93-ΛΕΥ, Α∆ΑΜ: 19REQ005110597 2019-06-13) & 
646/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: 7ΧΖΗΩ93-ΞΨΥ, Α∆ΑΜ: 19REQ005110691 2019-06-13) εγκρίθηκε 
η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης. 
 
Με την αριθ. 267/2019 (Α∆Α:Ω6ΒΚΩ93-ΨΜΛ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν η αριθ. 25/2019 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, 
οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού. και η 
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 30951/3991/26-07-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
19PROC005353181 2019-07-26) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός για τις  
2/9/2019.  
 
Τη  Τετάρτη 18/09/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 267/2019 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και 
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αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της 
ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1/23-09-2019 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 18/9/2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00πµ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 267/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 
3991/30951/26-7-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 209.622,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 
31681410-0, 44512000-2, 31500000-1 / Α∆ΑΜ: 19REQ005037202). 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 
 

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ  

2. Τακτικό Μέλος Ελεκίδης Γεώργιος 

3. Τακτικό Μέλος Μαραντάς Γεώργιος 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 3991/30951/26-7-2019  διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου,  για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 
παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 77717 . 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη 
(παρ. 1.5), η 2/9/2019 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ήταν η 6/9/2019 και ώρα 11.00 πµ. 
 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 77717 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές: 
 
 

Α/Α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 

30/08/2019 16:57:34 

2 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 01/09/2019 17:56:30 
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Α/Α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

30/07/2019 11:16:00 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η 
προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν 
και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό 
τους.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.2), θα αποσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι: 
 
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατέθεσε ηλεκτρονικά την προσφορά της µε 
αριθµό 146567 και το ΤΕΥ∆ του άρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, την 30/7/2019 ως 
φαίνεται στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ. Σύµφωνα, όµως, µε το άρθρο 2.2.9.1 
‘’Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών’’ της διακήρυξης ‘’Το ΤΕΥ∆ 
υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών (άρθρο 43 παρ. 6 Ν. 4605/2019)’’, δηλαδή θα έπρεπε να έχει υποβληθεί 
µετά τις 23/8/2019 και άρα είναι εκπρόθεσµο. Επιπλέον, δεν έχει κατατεθεί φάκελος 
προσφοράς στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου από την άνω εταιρεία.  

Ως εκ τούτου η εταιρεία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ αποκλείεται από τον ∆ιαγωνισµό. 

 
Οι λοιπές εταιρείες έχουν καταθέσει εµπρόθεσµα τις προσφορές τους, τόσο σε 
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη µορφή, σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης και 
έχουν λάβει τους κάτωθι αριθµούς από το σύστηµα: 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη Υποβολή  

1 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 

148990 33850/3-9-2019 

2 ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 146486 33689/2-9-2019 

 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, όσο και 
των τεχνικών προσφορών των εταιρειών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, 
η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

 

Οι ανωτέρω εταιρείες συµµετέχουν για τις εξής οµάδες του διαγωνισµού: 
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α/α  ΟΜΑ∆Α Α:  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΟΜΑ∆Α Β: 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ 

1 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 

   
 
Χ 

2.  ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ x   

Για την Οµάδα Β: Ηλεκτρολογικά Εργαλεία δεν έχουν υποβληθεί προσφορές. 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ διαπιστώθηκε ότι: 

Η εταιρεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.2.2 της διακήρυξης, έχει καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς µε ηµεροµηνία έκδοσης 26/8/2019 ποσού 
512,00€ το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισµού της Οµάδας Γ: 
Ιστοί και φωτιστικά οδών της Μελέτης, το οποίο ανέρχεται σε 25.600,00€. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην παρ. 2.1.5 
Εγγυήσεις της διακήρυξης. 

Έχει κατατεθεί το ΤΕΥ∆ του άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 ψηφιακά υπογεγραµµένο και 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 

Έχουν επίσης κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά που δείχνουν ότι πληρούνται οι όροι που 
ορίζονται στην ενότητα Κριτήρια Επιλογής της διακήρυξης και συγκεκριµένα στις 
παραγράφους 2.2.4 ‘’Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινή 
αποκλεισµού’’, 2.2.5 ‘’Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινή 
αποκλεισµού’’ , 2.2.6 ‘’Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα επί ποινή αποκλεισµού’’ και 
2.2.7 ‘’Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης επί 
ποινή αποκλεισµού’’. 

Η προσφορά της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αρ.  25/2019 Μελέτης και γίνεται δεκτή. 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διαπιστώθηκε ότι: 

Η εταιρεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.2.2 της διακήρυξης, έχει καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς µε ηµεροµηνία έκδοσης 5/8/2019 ποσού 
1.612,00€ το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισµού της Οµάδας Α: 
Ηλεκτρολογικά Υλικά, το οποίο ανέρχεται σε 80.600,00€. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην παρ. 2.1.5 
Εγγυήσεις της διακήρυξης. 

Έχει κατατεθεί το ΤΕΥ∆ του άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 ψηφιακά υπογεγραµµένο και 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 

Έχουν επίσης κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά που δείχνουν ότι πληρούνται οι όροι που 
ορίζονται στην ενότητα Κριτήρια Επιλογής της διακήρυξης και συγκεκριµένα στις 
παραγράφους 2.2.4 ‘’Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινή 
αποκλεισµού’’, 2.2.5 ‘’Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινή 
αποκλεισµού’’ , 2.2.6 ‘’Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα επί ποινή αποκλεισµού’’ και 
2.2.7 ‘’Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης επί 
ποινή αποκλεισµού’’. 
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Η εταιρεία έχει αποστείλει δείγµατα ηλεκτρολογικού υλικού (ΑΠ 32552/14-8-2019) τα 
οποία εξετάσθηκαν και βρέθηκαν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης. 

Η προσφορά της εταιρείας ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ.  25/2019 Μελέτης και γίνεται δεκτή. 

 

Η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 

την Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2019 στις 11.30 πµ. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
Τη Τρίτη 24/09/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 267/2019 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε Πρακτικό 
Νο2/24-09-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 24/9/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00µµ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 267/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να ελέγξει τις οικονοµικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 
3991/30951/26-7-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 209.622,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 
31681410-0, 44512000-2, 31500000-1 / Α∆ΑΜ: 19REQ005037202). 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 
 

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ  
 

2. Τακτικό Μέλος Ελεκίδης Γεώργιος 

3. Τακτικό Μέλος Μαραντάς Γεώργιος 

 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο1 23-9-2019 οι συµµετέχουσες εταιρείες ΑΡΠΕ∆ΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ και ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό για τις 
κάτωθι οµάδες: 

 
α/α  ΟΜΑ∆Α Α:  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΟΜΑ∆Α Β: 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΙΣΤΟΙ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Ο∆ΩΝ 
1 ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ    
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΙΚΕ 

Χ 

2.  ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ x   

 

και οι Τεχνικές Προσφορές τους έγιναν δεκτές. 

 

Για την Οµάδα Β: Ηλεκτρολογικά Εργαλεία δεν έχουν υποβληθεί προσφορές. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ. 2.3.1 
«Κριτήριο Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής»  
 
Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων καταγράφηκαν ως κατωτέρω και 
επισυνάπτονται του παρόντος πρακτικού όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα. 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΟΜΑ∆Α Α : 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 80.600 74.021,78 
ΦΠΑ 24% 19.344 17.765,23 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

99.944,00€ 91.787,01€ 

 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ 
ΟΜΑ∆Α Γ : ΙΣΤΟΙ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Ο∆ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ 25.600 25.344 
ΦΠΑ 24% 6.144 6.082,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

31.744,00€ 31.426,56€ 

 

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της 
∆ιακήρυξης, η προσφορές που υποβλήθηκαν είναι µέσα στα πλαίσια του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης, ενώ δίνουν επιπλέον ποσοστό έκπτωσης.  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό 
αναδόχο για : 
 
1. Την Οµάδα Α: Ηλεκτρολογικά Υλικά, την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ & ΣΙΑ ΕΕ 
(ECOLIGHT), ΑΦΜ: 998414961, ∆.Ο.Υ. Χολαργού, Στρ. Τόµπρα 5 Αγία Παρασκευή ΤΚ 
15342, Τηλ.: 2106090724, φαξ: 2106090723, email: mafredos@otenet.gr, µε 
προσφερόµενη τιµή 74.021,78€ ΦΠΑ 17.765,23€ σύνολο δαπάνης 91.787,01€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
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2. Την Οµάδα Γ: Ιστοί και Φωτιστικά Οδών, την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, 
ΑΦΜ: 099941661, ∆.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ιωνίας 80 Άλιµος ΤΚ 17456, Τηλ.: 2109933536, 
φαξ: 2109941647, email: info@arpedon.com, µε προσφερόµενη τιµή 25.344€ ΦΠΑ 
6082,56€ σύνολο δαπάνης 31.426,56€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Για την Οµάδα Β Ηλεκτρολογικά Εργαλεία δεν δόθηκαν προσφορές και ο διαγωνισµός 
κατέστη άγονος. 
 

Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι οικονοµικές προσφορές των 
εταιριών, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα και επισυνάπτονται. 

 

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 στον κάθε ανάδοχο για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν: 
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 30951/3991/26-07-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 

19PROC005353181 2019-07-26) 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το Πρακτικό Νο1/18-09-2019 & το Πρακτικό Νο2/24-09-2019 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 Νο1/23-09-2019 & του Πρακτικού Νο2/24-09-2019 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

2. η κήρυξη της Οµάδας Β «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία», ως άγονη και η συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανακήρυξη αναδόχου µέσω της διαδικασίας 
του συνοπτικού διαγωνισµού. 

3. Η αποδοχή της προσφοράς και η ανακήρυξη της εταιρείας ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ & ΣΙΑ 
ΕΕ (ECOLIGHT), ΑΦΜ: 998414961, ∆.Ο.Υ. Χολαργού, Στρ. Τόµπρα 5 Αγία 
Παρασκευή ΤΚ 15342, Τηλ.: 2106090724, φαξ: 2106090723, email: 
mafredos@otenet.gr, ως προσωρινού αναδόχου  για την Οµάδα Α: 
«Ηλεκτρολογικά Υλικά», 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, µε προσφερόµενη τιµή 
74.021,78€, πλέον ΦΠΑ 24% 17.765,23€ ήτοι σύνολο δαπάνης 91.787,01€.  
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4. Η αποδοχή της προσφοράς και η  ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, ΑΦΜ: 099941661, ∆.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ιωνίας 
80 Άλιµος ΤΚ 17456, Τηλ.: 2109933536, φαξ: 2109941647, email: 
info@arpedon.com, ως προσωρινού αναδόχου για την  Οµάδα Γ: «Ιστοί και 
Φωτιστικά Οδών», 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, µε προσφερόµενη τιµή 25.344€, 
πλέον ΦΠΑ 6.082,56€ ήτοι σύνολο δαπάνης 31.426,56€.  

 
Η Οικονοµική επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 30951/3991/26-07-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 

19PROC005353181 2019-07-26) 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο1/18-09-2019 & το Πρακτικό Νο2/24-09-2019 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/23-09-2019 & το Πρακτικό Νο2/24-09-2019 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού». 

2. Κηρύσσει την Οµάδα Β «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία», ως άγονη και διατάσσει τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανακήρυξη αναδόχου µέσω της 
διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

3. Αποδέχεται την προσφορά και ανακηρύσσει την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ & ΣΙΑ ΕΕ 
(ECOLIGHT), ΑΦΜ: 998414961, ∆.Ο.Υ. Χολαργού, Στρ. Τόµπρα 5 Αγία 
Παρασκευή ΤΚ 15342, Τηλ.: 2106090724, φαξ: 2106090723, email: 
mafredos@otenet.gr, ως προσωρινό ανάδοχο για την Οµάδα Α: «Ηλεκτρολογικά 
Υλικά», 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, µε προσφερόµενη τιµή 74.021,78€, 
πλέον ΦΠΑ 24% 17.765,23€ ήτοι σύνολο δαπάνης 91.787,01€.  

4. Αποδέχεται την προσφορά και ανακηρύσσει την εταιρεία µε την επωνυµία 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, ΑΦΜ: 099941661, ∆.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ιωνίας 
80 Άλιµος ΤΚ 17456, Τηλ.: 2109933536, φαξ: 2109941647, email: 
info@arpedon.com, ως προσωρινό ανάδοχο για την Οµάδα Γ: «Ιστοί και 
Φωτιστικά Οδών», γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους 
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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, µε προσφερόµενη τιµή 25.344€, 
πλέον ΦΠΑ 6.082,56€ ήτοι σύνολο δαπάνης 31.426,56€.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος. 
8. Τσεβάς Χρήστος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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