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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», προϋπολογισµού 
δαπάνης 2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%. 
 
 
 Με την 118/21-6-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
σκοπιµότητα της προµήθειας. 
 
 Με την αριθµ. 204/30-7-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
ψηφίστηκε  η πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού του 2.961,84€ και 
εγκρίθηκαν η 3/2013 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης.  
 
 Την 11η Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 09:00πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι 
διαγωνισµός.  
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές 
οι ακόλουθες εργασίες: 

• ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Κατατέθηκε 

στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 30177/10-09-13) 

• OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 

(Κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 30190/10-

09-13) 
• ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ 

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των εταιρειών: 
 

• ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

• ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ 
δεν ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης οπότε απερρίφθησαν, σύµφωνα µε 
το σκεπτικό που αναλυτικά παρουσιάζεται στο πρακτικό της επιτροπής. Τα 



δικαιολογητικά της εταιρείας OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ  διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρη.  
 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της οικονοµικής 
προσφοράς της εταιρείας  «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» , που κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο, και 
κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΜΧ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

1. Πυροσβεστήρας ξηράς 

κόνεως Pa6 kg 

44 18,30 805,20 

2. Πυροσβεστήρας ξηράς 

κόνεως Pa2 kg 

20 12,00 240,00 

3. Πυροσβεστήρας CO2-5 kg 12 45,00 540,00 

4. Πυροσβεστήρας οροφής 

PO12 kg 

1 41,00 41,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   1.625,20 

 Φ.Π.Α. 23%     373,79 

 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α.    1.998,99 € 

 

 Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 30948/13-9-2013  
στους συµµετέχοντες και δεν υποβλήθει καµία ένσταση.    
  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
  Ι.- Η έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού. 
 
ΙΙ.- Την κατακύρωση  του διαγωνισµού για τα είδη του διαγωνισµού όπως αυτά 
καταγράφονται στον ανωτέρω πίνακα στην εταιρεία OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ (ΑΦΜ 016066437)  αντί του συνολικού ποσού 
των 1.998,99€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 
Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο1 του  διαγωνισµού της11ης Σεπτεµβρίου 2013 
 
 

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 Κοινοποίηση: 

Γραφείο Προµηθειών 
  

 
 
 
 
 

 

   Ιωάννης Καλαφατέλης  



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 11-09-2013 
  Αριθ. Πρωτ. 31716/20-9-2013 

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 28/13 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φορητών 

πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», προϋπολογισµού δαπάνης  

2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 11 

Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ.  

27843/22-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη 

από τους: 

 

• Νίκα ∆ήµητρα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

• ∆ούρβαρη Λένα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος (που αντικαθιστά 

το τακτικό µέλος Βορριά Μαρία) 

• Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για 

τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 

διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 09:30, 

κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 

προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν 

προσφορά οι εταιρείες: 

 

• ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Κατατέθηκε 

στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 30177/10-09-13) 



• OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 

(Κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 30190/10-

09-13) 

• ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ 

 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος 

άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό 

και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

• Η ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

προσκόµισε σύµφωνα µε το άρθρο Β: α) παρ. 4α της διακήρυξης, 

φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού από το Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Αθηνών και όχι πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο 

ακριβές αντίγραφο, β) παρ. 4β & 4γ υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 

1599/86 οι οποίες απευθύνονται προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

και όχι προς το ∆ήµο ∆ιονύσου που είναι η αρµόδια αρχή στην 

προκειµένη περίπτωση. Συνεπώς η προσφορά της «ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ 

– ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» απορρίπτεται. 

•  Η ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ προσκόµισε σύµφωνα µε το άρθρο Β παρ. 

4γ της διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης εκτός από την 

παράδοση & εγκατάσταση των προς προµήθεια ειδών. Συνεπώς η 

προσφορά της «ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ ΕΠΕ» απορρίπτεται διότι δεν πληρεί 

τους όρους της διακήρυξης σύµφωνα µε το άρθρο Β παρ. 3 της 

διακήρυξης «Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της 3/2013 µελέτης που περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ήτοι: οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν 

εγκατεστηµένοι στους χώρους που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, 

συνοδευόµενοι µε επίτοιχη µεταλλική βάση µαζί µε πινακίδα ένδειξης 

θέσης του πυροσβεστήρα ή µε βάση στήριξης επί οχήµατος που 

επίσης θα εγκατασταθούν µε ευθύνη του αναδόχου. 

 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας 2. «OLYMPIA 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ήταν πλήρη.    

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της οικονοµικής 

προσφοράς της εταιρείας  «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» , που κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο 

στάδιο, και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 



 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΜΧ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

1. Πυροσβεστήρας ξηράς 

κόνεως Pa6 kg 

44 18,30 805,20 

2. Πυροσβεστήρας ξηράς 

κόνεως Pa2 kg 

20 12,00 240,00 

3. Πυροσβεστήρας CO2-5 kg 12 45,00 540,00 

4. Πυροσβεστήρας οροφής 

PO12 kg 

1 41,00 41,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   1.625,20 

 Φ.Π.Α. 23%     373,79 

 ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α.    1.998,99 € 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη: 
1) την προσφορά του προµηθευτή  
2) τα άρθρα 23, 9 και 15  του ΕΚΠΟΤΑ 
3) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση του 
διαγωνισµού για την προµήθεια φορητών πυροσβεστικών µέσων στην 
εταιρεία “OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ”  
Π. καθώς προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των 
προσφερόµενων ειδών .  
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Νίκα ∆ήµητρα 1) ∆ούρβαρη Λένα 

 

2) Κανλή Ειρήνη 

 

 

Συνηµµένα: 

• Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

• Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 


