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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..15/2021..
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: 15/2021
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».
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.
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2.το

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

και

της

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. 22/2020 μελέτη όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, που ενσωματώθηκε
στα παραρτήματα της διακήρυξης.
5.Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημόσιων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:20REQ007722011.
6.Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20REQ007736238.
7.την αριθμ. 507/01-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΤΓΩ93-ΨΤΛ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική μελέτη και οι επισυναπτόμενοι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισμού.
8.Την υπ’ αριθ. 3308/31537/10-12-2020 (20PROC007816065) διακήρυξη.
9.Το υπ’ αριθ. 1083/15-01-2021 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 507/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
“......Αντικείμενο της παρούσας συνεδρίασης είναι η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου “Εργασίες
Υποστήριξης Διαχείρισης της Πράξης Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού
Φαρμακείου Δήμου Διονύσου”, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000,00) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 507/2020 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ), με την οποία εγκρίθηκε η σχετική μελέτη και
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.:
31597/3308/10-12-2020) δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία και αφού η
Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη της
διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 10:30 π.μ.
Η Επιτροπή κάλεσε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό να
προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο
άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης, σε ενιαίο κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τη
σφραγίδα του διαγωνιζόμενου, μέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισμένοι
φάκελοι με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2.3. και
να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητός τους.
Στη συνέχεια καταγράφηκε ότι για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία προσήλθε και
παρέδωσε εμπροθέσμως στην Επιτροπή, τους φακέλους προσφορών, όπως ορίζει το
άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, μόνο ο παρακάτω υποψήφιος ανάδοχος:
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Ανάδοχος


SMARTS IKE

Έδρα
Γ. Γεννηματά 13 - Λαμία

Ο προσκομιζόμενος φάκελος του διαγωνιζόμενου, αριθμήθηκε και μονογράφτηκε
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 11.00 π.μ. και μη
υπάρχοντος άλλου ενδιαφερομένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των
προσφορών και συνέχισε δημόσια τη συνεδρίαση για την αποσφράγιση του κυρίου
φακέλου της προσφοράς, την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά
σειρά επίδοσης και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφοντας τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Ο ευρισκόμενος στον ανοιχτό φάκελο προσφοράς, εσωτερικός φάκελος που περιείχε
την οικονομική προσφορά, μονογράφτηκε από την Επιτροπή και παρέμεινε
σφραγισμένος.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του συμμετέχοντος,
συνεχίστηκε η συνεδρίαση, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητά τους, σύμφωνα με τα όσα
ορίζει άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης, ως ακολούθως:
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά την εξέταση του φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” της εταιρείας “SMARTS
IKE” ελέγχθηκε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και η
Επιτροπή έκρινε ομοφώνως ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης, κατά το
συγκεκριμένο χρονικό σημείο της προκαταρκτικής απόδειξης, περί της μη συνδρομής
λόγων αποκλεισμού.
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο της τεχνικής
προσφοράς του συμμετέχοντος, του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή κατά τη
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Κατά την εξέταση του φακέλου “Τεχνική Προσφορά” της εταιρείας “SMARTS IKE”, η
Επιτροπή έκρινε ομοφώνως ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Α.Μ. 22/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η διαγωνιζόμενη εταιρεία “SMARTS IKE” υπέβαλε πλήρη
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι τον έλεγχο της
οικονομικής προσφοράς.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς της
εταιρείας “SMARTS IKE” που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα που προχώρησε στο
επόμενο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.
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Η οικονομική προσφορά, η οποία και είχε τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο
(σφραγισμένο και υπογεγραμμένο) αποσφραγίστηκε, και η Επιτροπή κατέγραψε την
προσφερόμενη τιμή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:



Ανάδοχος

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική Αξία

SMARTS IKE

29.000,00 €

6.960,00 €

35.960,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
-

-

-

-

-

-

-

-

Tο Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
Tο Ν.3463/2006/Α’ 114 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
Tο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Tο Ν. 4555/2018, Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (ΦΕΚ 133/19-7-2018),
Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,
Tο Ν.3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτoδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Tο Ν.4013/2011 “περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων” (ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το N. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
Το N. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”,
Το N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Το N. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”,
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-

-

-

-

-

-

Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
Τη νομοθεσία και τις διατάξεις όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην Τεχνική
Περιγραφή,
Την υπ' αρίθμ. 2401/21846/11-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση
Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στο Δήμο Διονύσου",
Την υπ’ αριθμ. 854/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΒΒΩ93-Η3Ν) ΑΑΥ,
Την υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού που ενσωματώθηκε
στο παράρτημα Ι της διακήρυξης,
Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20REQ007722011,
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20REQ007736238,
Την υπ’ αριθμ. 507/01-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΤΓΩ93-ΨΤΛ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η σχετική μελέτη, οι επισυναπτόμενοι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού,
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας,
Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα
υπηρεσιών,
Την εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά του συμμετέχοντος,
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Την αποδοχή της προσφοράς που υποβλήθηκε στον αρ. πρωτ.: 31537/3308/10-122020 συνοπτικό διαγωνισμό και τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο (αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς), επειδή τα δικαιολογητικά συμμετοχής του ήταν
πλήρη και η τεχνική προσφορά σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ 22/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου, του παρακάτω
συμμετέχοντος:


Ανάδοχος
SMARTS IKE

Έδρα
Γ. Γεννηματά 13 - Λαμία

Επίσης, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας οικονομικής
προσφοράς, η Επιτροπή διαγωνισμού προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο προς την
Οικονομική Επιτροπή την εταιρεία “SMARTS IKE”, με προσφερόμενη τιμή 35.960,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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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:
 Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1083/15-01-2021 Πρακτικού 1 της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
 Την ανακήρυξη της εταιρίας “SMARTS IKE”, ως προσωρινό Ανάδοχο για τις
“Εργασίες
Υποστήριξης
Διαχείρισης
της
Πράξης
Κοινωνικού
Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Διονύσου”με
προσφερόμενη τιμή 35.960,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, καθώς η
προσφορά της 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 N. 2121/1993 (Α' 25).
Τις διατάξεις των άρθρων 7 ,13 έως 15 του N.2690/1999 (Α' 45).
Τις διατάξεις του N.2859/2000 (Α’ 248).
Tις διατάξεις του Ν.3463/2006/Α’ 114.
Tις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
Tις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
Τις διατάξεις του N.4270/2014 (Α' 143).
Tις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018).
Τις διατάξεις του Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α').
Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34).
Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145).
Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.
 Την υπ’ αριθμ. 507/01-12-2020 ΑΟΕ.
 Την υπ’ αριθμ. 854/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΒΒΩ93-Η3Ν) ΑΑΥ.
 Την υπ’ αριθ. 22/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.














 Την υπ’ αριθ. 3308/31537/10-12-2020 (20PROC007816065) διακήρυξη.
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 Το υπ’ αριθ. 1083/15-01-2021 Πρακτικό 1

της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού.
 Τις

τοποθετήσεις των Δημοτικών
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Συμβούλων

(λεπτομέρειες

στα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1083/15-01-2021 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας του
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 ΕΥΡΩ.
2.Ανακηρύσσει την εταιρία “SMARTS IKE”, ως προσωρινό Ανάδοχο για τις
“Εργασίες Υποστήριξης Διαχείρισης της Πράξης Κοινωνικού Παντοπωλείου –
Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Διονύσου” με προσφερόμενη τιμή 35.960,00
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, καθώς η προσφορά 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.

