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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..18/2021..
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».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του
Δήμου Παραβατού Αλέξανδρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
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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: 18/2021
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».
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 και της Αποκεντρωμένης
διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.Την υπ' άρ. 2401/21846/11-09-2020 (ΑΔΑ;ΨΩΓΕΩ93-Κ42) απόφαση Δημάρχου Διονύσου
περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου".
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4.Την υπ’ αριθ. 518/08-12-2020(ΑΔΑ:6Κ0ΩΩ93-ΝΑ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 30014/27-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 457/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής και ανακηρύχθηκε η εταιρεία “ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ”,
Νικηταρά 9Α Αχαρναί, ΑΦΜ 074192155, ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, anbarounis@yahoo.gr
ως προσωρινός ανάδοχος για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων» αντί ποσού
70.992,48 ΕΥΡΩ καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
5. Την από 37524/16.12.2020 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. 38557/24.12.2020 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της
εταιρείας “ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ”
7.Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1127/15-01-2021 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 457/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
“…...Στον Άγιο Στέφανο, στις 14.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνεδρίασε η Επιτροπή
Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 457/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων (Προϋπολογισμού 72.168,48€
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Βαφειάδου Ειρήνη, ΔΕ Διοικητικού ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λιούτας Εμμανουήλ,ΔΕ Εποπτών Καθ/τας ΜΕΛΟΣ
Μακαριάδη Ελισάβετ, ΠΕ Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
Με το υπ’ αριθ. Νο1/18.11.2020 Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή
Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων (Αριθμ. Διακήρυξης 2934/27526/03.11.20.), η Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ως προσωρινού αναδόχου,
σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και η οικονομική προσφορά που κατέθεσε ήταν εντός του
προϋπολογισθέντος κόστους.
Με την υπ΄αριθ.518/08.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό
Νο1. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ κλήθηκε με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 37524/16.12.2020 πρόσκληση της Επιτροπής να προσκομίσει σε
σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στην διακήρυξη.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε με αρ.πρωτ. 38557/24.12.2020 στην υπηρεσία, τον
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου
και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ξεκίνησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών και
βρέθηκαν να είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
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Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
προμήθεια στην εταιρεία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης αντί ποσού 57.252€, Φ.Π.Α 24% 13.740,48€, σύνολο δαπάνης
70.992,48€ .
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται……………“
8.Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1127/15-01-2021 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:
1.Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1127/15-01-2021 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
2.Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικηταρά 9Α Αχαρναί, ΑΦΜ
074192155, ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, anbarounis@yahoo.gr ως οριστικού αναδόχου για την
«Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων»αντί ποσού 70.992,48€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 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 (ΦΕΚ 114Α).
Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.3536/07.
Τις υπ’ αριθ. 457/2020 και 518/08-12-2020 ΑΟΕ.
Το Πρακτικό 30014/27-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Την από 37524/16.12.2020 πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 38557/24.12.2020 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της
εταιρείας “ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ”.
 Το Πρακτικό
Νο2 1127/15-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού.
 Τις
τοποθετήσεις
των
Δημοτικών
Συμβούλων
(λεπτομέρειες
στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).









ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1127/15-01-2021 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων» με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού
προϋπολογισμού 72.168,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και
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2.Ανακηρύσσει την εταιρία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικηταρά 9Α Αχαρναί, ΑΦΜ
074192155, ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, anbarounis@yahoo.gr ως οριστικό ανάδοχο για την
«Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων»αντί ποσού 70.992,48€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 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.

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.

