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Ελληνική Δημοκρατία                                   Bούλα,  20-8-2018 
Νομός Αττικής             Aρ. Πρωτ.: 29573 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  35ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης      :  35 
 Αρ. Απόφασης: 364 
 
Στη Βούλα την 21η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό 
Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 29435/16-8-2018 πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής παρόντες ήταν: 
 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  
2. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Απούσα 
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
5. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
6. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
    
1. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ*  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 
* O κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλος αναπληρώνει νόμιμα τον κ. Διονύσιο Γεωργουλόπουλο, κατ΄ 
άρθρο 75, παρ.2 του Ν. 3852/7.6.2010 
 
Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, 
ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & 
καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018» 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 
 
1. Tο με αρ.πρωτ. 29406/16-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος 
Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
«Κύριε Πρόεδρε, 
 

Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) 
προκειμένου : 

1. Να εγκρίνει  τo υπ.αρ. 29359/14-8-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανωτέρω  υπηρεσία  του γνωμοδοτικού οργάνου 
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων. 

2. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα και να προβεί στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 
ανωτέρω διαγωνισμού, στην κάτωθι εταιρεία: 

Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  συνοπτικού διαγωνισμού  και η 
κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 

 
                                                                                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                                                                                      ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

                                                                                                                                      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 

 
2. Τη με αριθμό  63/2018 μελέτη, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα μελετών και 
έργων 
 
3. Την υπ΄ αριθμ. 279/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση  της  
μελέτης, διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των 
όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & 
καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018» 
 

  4.  Τη με αρ. πρωτ. 22680/25-6-2018 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία   
  λήξης παράδοσης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού την ημ. 10-7-2018 και   
  δημοσιεύτηκε στον  τύπο  
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Κ.Α 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30-
6262.03
6 

39.996,20€ 25.481,45€ 6.115,55€ 31.597,00€ 
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5. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  26899/25-7-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, για την υπηρεσία με τίτλο 
«Συντήρηση & καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018» 
 
6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26900/25-7-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών ελέγχου 
Οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο 
«Συντήρηση & καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018» 
 
7. Την υπ΄αρ. 334/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 
ανωτέρω πρακτικά 
 
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29359/14-8-2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την υπηρεσία με 
τίτλο «Συντήρηση & καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018», το οποίο 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
«Στο δημοτικό κατάστημα Βούλας σήμερα 16η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, 
συνήλθε η “Επιτροπή Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών - 
Αποτελεσμάτων και Παρακολούθησης των Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, με την διαδικασία 
του Πρόχειρου – Συνοπτικού  Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 
2690/99,  με την αρ. 29/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους: 
 

1. Λογοθέτης Δημήτρης, Πρόεδρος 
2. Τσάκαλης Δημήτριος κλάδου ΠΕ1, Μέλος 
3. Ζαρκαδούλας Γιώργος, Μέλος 

 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει – εισηγηθεί για τoν συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές  για την: 
 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2018» 
 ποσό Π/Υ: 39.996,20 €  με Φ.Π.Α.     
 Κ.Α. : 30-6262.036                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της: 
 Ότι η με αρ. πρωτ.: 21917/20-06-2018 διακήρυξη δημοσιεύθηκε όπως προβλέπει η 

νομοθεσία στον τοπικό τύπο, αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο του Δημοτικού καταστήματος 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας», 

 
 Ότι στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού συμμετείχε μία  επιχείρηση:  
       ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
 Την με αριθ. πρωτ. 26900/25.07.2018  Γνωμάτευση – Εισήγηση της επιτροπής, σύμφωνα με 

την οποία, μετά την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς της μοναδικής επιχείρησης 
που συνεχίζει το συνοπτικό διαγωνισμό, εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, την 
επιχείρηση ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία  προσέφερε  όλα όσα αναφέρονται στην υπ. αρ. 
63/2018 μελέτη στην τιμή των 31.597,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 Την υπ. αρ. 334/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα με 

αριθ. πρωτ. 26899/25-7-18 και 26900/25-7-2018 πρακτικά αξιολόγησης προσφορών και 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2018», 
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προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιχείρησης ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., τα οποία 
μας κατατέθηκαν με τον υπ. αρ. πρωτ. 28634/07-084-2018 σφραγισμένο φάκελλο και διαπίστωσε ότι 
όλα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 21917/20-06-2018 διακήρυξη. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της όλα τα ανωτέρω, 
 

Εισηγείται  
 

Την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και την κατακύρωση της συνοπτικής διαδικασίας για τον 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2018» στην επιχείρηση ΔΙΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό και επιστρέφει το φάκελο του διαγωνισμού για τον 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2018» στο Τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
                                                                                                                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε 
υπόψη της :  
 
1.  Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.1β (Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας) του 
Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» σύμφωνα με το οποίο οι Αποφάσεις (για την 
ανάθεση έργων, υπηρεσιών μελετών και προμηθειών) των συλλογικών οργάνων των 
Δήμων, των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο 
νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. εφόσον το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60,000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 1651/675/11-01-2018 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 498/2017 απόφαση 
του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. 
Έτος 2018» 

 
                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
Α) Εγκρίνει τo υπ΄αρ.πρωτ. 29359/14-8-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & καθαρισμού 
φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018» του γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων. 
 

    Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού 
διαγωνισμού, Π/Υ: 39.996,20 €  με Φ.Π.Α., στην κάτωθι εταιρεία: 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30-6262.036 39.996,20€ 25.481,45€ 6.115,55€ 31.597,00€ 
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Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  συνοπτικού διαγωνισμού  και 
η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 
με το Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  364/2018 
 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  
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