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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..17/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..2ης/19-1-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..19η Ιανουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..1204/15-1-2021..πρόσκλησης
του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την«Αποκατάσταση Αφανών Βλαβών
Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες αποκομιδής & διαχείρισης βιοαποδομησιμών &
ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου».
 ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος»
με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 67.794,35€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος
Κάδων» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 72.168,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου
Διονύσου για δυο έτη» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της
υπαλλήλου του Δήμου Αλιβιζάτου Δήμητρας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Παραβατού Αλέξανδρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 593/2020 ΑΟΕ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 80/18-12-2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ
με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η
ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της
διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12-2019»».
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή
δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ΔΕΔΔΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 17/2021
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος» με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού
προϋπολογισμού 67.794,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1.Το 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
Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.

και

της
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3.Την υπ' άρ. 2401/21846/11-09-2020 (ΑΔΑ;ΨΩΓΕΩ93-Κ42) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο
Διονύσου".
4.Την υπ’ αριθ. 544/15-12-2020(ΑΔΑ6ΨΒΠΩ93-719) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 30194/1-12-2020 της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
458/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανακηρύχθηκε η εταιρεία “ΑΦΟΙ
Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.”, 27ο χλμ ΠΕΟΑΘ Μάνδρα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 092817770,
Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, τηλ.2105558615 ως προσωρινός ανάδοχος του Συνοπτικού
Διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια Άλατος» αντί ποσού 64.802,11 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
καθώς η προσφορά του είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και
οικονομικά η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο Διονύσου.
5.

Την από 38799/29-12-2020 πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε με e-mail για να προσκομίσει ο προσωρινός
ανάδοχος τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
εντός δέκα ημερών.

6.Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 391/08.01.21 φάκελο με τα δικαιολογητικάκατακύρωσης της
εταιρείας“ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.”
7.Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1128/15-01-2021 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 458/2020
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
“….Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου (Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος)
σήμερα 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ και σε συνέχεια της από
29.12.20 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της
Επιτροπής Διαγωνισμού, συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των
δικαιολογητικών της εταιρείας Αφοί Μαραγκού ΟΕ, η οποία κρίθηκε προσωρινός
ανάδοχος με την υπ.αριθμ. 544/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στο
συνοπτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Άλατος» έτους 2020.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
 Μέξη Ευάγγελο, Υπάλληλο του Δήμου
 Ελεκίδη Γεώργιο, Υπάλληλο του Δήμου
 Γιαννοπούλου Χριστίνα, Απ. Υπάλληλο του Δήμου
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο
φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου και έλαβε τον αριθμό 391/08.01.21. Ο
φάκελος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή αξιολόγησης και μαζί του και το με
α.π.:322/07.01.21 έγγραφο της εταιρείας Δ.Κουνοβέλης ΙΚΕ.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και όπως προκύπτει από το με ημ/νία 08.01.21
έγγραφο, που εκτυπώθηκε από το σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, ο κωδικός 4675 με δραστηριότητα ‘Χονδρικό Εμπόριο Χημικών Προϊόντων’ ο
οποίος φαίνεται ότι μπορεί και να περιλαμβάνει τον κωδικό προμήθειας άλατος, έχει ως
ημερομηνία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας, την 01.01.2021, ημερομηνίας
μεταγενέστερης της έναρξης του διαγωνισμού.
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Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την 544/2020 Απόφαση Ο.Ε.
2. Την υπ’ αρ. 2937/27560/03.11/20 Διακήρυξη.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προτείνει την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου: ΑΦΟΙ Σ.
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε., 27ο χλμ ΠΕΟΑΘ Μάνδρα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 092817770, Δ.Ο.Υ.:
Ελευσίνας, τηλ.2105558615 και κατακύρωσης της αμέσως πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς, της εταιρείας Δ.Κουνοβέλης ΙΚΕ, Προφήτου
Δανιήλ 10-Ταύρος, Α.Φ.Μ.: 800435335, ΔΟΥ: Α΄Αθηνών, τηλ.: 2103458509 για το
Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια Άλατος», αντί ποσού 65.049,02€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού σε τρία (3) αντίγραφα.……
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για:


Την έγκριση των υπ’ αριθ. 1128/15-01-2021 Πρακτικού 3 της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.



Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου: ΑΦΟΙ Σ.
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε., 27ο χλμ ΠΕΟΑΘ Μάνδρα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 092817770,
Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, τηλ.2105558615 και κατακύρωσης της αμέσως πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, της εταιρείας
Δ.Κουνοβέλης ΙΚΕ, Προφήτου Δανιήλ 10-Ταύρος, Α.Φ.Μ.: 800435335, ΔΟΥ:
Α΄Αθηνών, τηλ.: 2103458509 για το Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια
Άλατος», αντί ποσού 65.049,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13%.καθώς η προσφορές του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον
συμφέρουσα για το Δήμο Διονύσου.

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 4 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ114/Α).
 Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3536/07.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 Τις υπ’ αριθ. 458/2020 και 544/15-12-2020 ΑΟΕ.
 Το Πρακτικό 30194/1-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
 Την από 38799/29-12-2020 πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
 Την υπ’ αρ. 2937/27560/03.11/20 Διακήρυξη.
 Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 391/08.01.21 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
της εταιρείας“ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.”
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 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1128/15-01-2021 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού.
 Τις
τοποθετήσεις των Δημοτικών
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Συμβούλων

(λεπτομέρειες

στα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1128/15-01-2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού
67.794,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και
2.-Απορίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου: ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.,
27ο χλμ ΠΕΟΑΘ Μάνδρα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 092817770, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας,
τηλ.2105558615 και κατακυρώνει την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, της εταιρείας Δ.Κουνοβέλης ΙΚΕ, Προφήτου Δανιήλ 10-Ταύρος,
Α.Φ.Μ.: 800435335, ΔΟΥ: Α΄Αθηνών, τηλ.: 2103458509 για το Συνοπτικό Διαγωνισμό
«Προμήθεια Άλατος», αντί ποσού 65.049,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%,
καθώς η προσφορές της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο
Διονύσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6.Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

