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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια 
κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»  
 
 
 Με την υπ’ αριθ. 46/27.03.2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας κιβωτιδιών και οστεοφυλακίων µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού   και 
µε την  υπ’ αριθ. 163/11.06.2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α)η υπ’ αριθ. 
21/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας β) οι όροι διακήρυξης και γ)   η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης της εν θέµατι προµήθειας. Με την υπ’ αριθ. 19899/1094/17.06.2013 απόφαση ∆ηµάρχου 
είχε ορισθεί ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 26η Ιουνίου 2013. Στις 25.06.2013 
κατατέθει εµπρόθεσµα ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης, η οποία και διαβιβάστηκε στην 
∆/νση Περιβάλλοντος , µε το υπ΄αριθ. 21084/27.06.2013 έγγραφο µας, προκειµένου να εξεταστούν 
οι λόγοι που αναφέρει η ενιστάµενη και να µας χορηγηθούν οι απόψεις της. Ο συντάξας µηχανικός 
µας διαβίβασε τις απόψεις του µε το υπ΄αριθ. 24507/22.07.2013 έγγραφο. Έτσι µε την υπ’ αριθ. 
233/30.07.2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής απορρίφτηκε  η ένσταση κατά των όρων της 
διακήρυξης και µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 31110/1776/16.09.2013 διακήρυξη ορίσθηκε η 25η 

Σεπτεµβρίου   2013 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 9.30π.µ. – 10.00π.µ. ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.   
 
 
 Στις 25/09/2013, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆.∆.) για την «προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ .28/11.03.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου 
να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθεια. 
 
 
 Την ήµερα διεξαγωγής του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθε µόνο ένας 
ενδιαφερόµενος ,η εταιρεία Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε, έτσι η Επιτροπή διενέργειας 
έκλεισε το διαγωνισµό και συνέταξε το Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας  σύµφωνα µε το οποίο :  
 

1. Το προς προµήθεια είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 21/2013 µελέτης 
του δήµου και  

2. Η εταιρεία προσφέρει τα οστεοφυλάκια και τα µεταλλικά κιβωτίδια στην τιµή των 23.318,34€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 23%. 

Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιήθηκε από την επιτροπή στην εταιρεία Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ 
«ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε  στις 01.10.2013  
 
 



   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 και 
 
 ΙΙ.- κατακύρωση του διαγωνισµού για την  «προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»  
 Στην εταιρεία Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε, αντί του συνολικού ποσού των 23.318,34€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 
III – III – και η αποδέσµευση α)  ποσού 279,26 € από την ΠΑ.Υ. 499/31-5-2013 και από τον Κ.Α. 
45.6693.0001 του προϋπολογισµού µε την ονοµασία « Προµήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκειο»  
και β) ποσού 2.323,42 € από την ΠΑ.Υ. 500/31-5-2013 και από τον Κ.Α. 45.7135.0004 του 
προϋπολογισµού µε την ονοµασία « Προµήθεια Οστεοθυρίδων»   
 
 
 
 
 
 
         Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

       Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
 
 
 
 

Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο 1 του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

 
 

 

   

Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο Προµηθειών 
2)∆/νση Περιβάλλοντος  

  

   


