
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος      /10/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. πρωτ : -                - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630                                                                                                                                               
       

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικών   για την « Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού»και λήψη σχετικής απόφασης   
 
  Με την υπ αριθ 118/2013 αποφάση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε:  η διενέργεια της προµήθειας  
« Ηλεκτρολογικού Υλικού  » µε την διαγωνιστική διαδικασία 
του πρόχειρου  διαγωνισµού.       

Με την υπ’ αριθ.209/30-7-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την ανάθεση  
«Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού » , η διάθεση της 
πίστωσης ποσού 49.998,29  σε βάρος των Κ. Α 20.6662.0002, 
µε την ονοµασία  « Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού », 
β) η  υπ΄ αριθ 33/2013 µελέτη   και οι όροι διακήρυξης 
του πρόχειρου  διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1557/27827/22-8-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 5/09/2013  
 
 Την 5/9/2013  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού » που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αρ. 104/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας  και συνέταξε 
το από 5-9-2013 πρακτικό Νο1. 
Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθαν  και έλαβαν 
µέρος(3) τρείς   ενδιαφερόµενοι:  
 
α) Ecolight Μαφρέδος ∆. και ΣΙΑ Ε. Ε  
β) DASTERI SYSTEM A.E  
γ) IM Constuction ΕΠΕ  
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής : α) Η 
εταιρεία  Ecolight Μαφρέδος ∆. και ΣΙΑ Ε. Ε έγινε δεκτή 
για την περαιτέρω διαδικασία β) Η εταιρεία DASTERI SYSTEM 
A.E έγινε δεκτή για την περαιτέρω διαδικασία και γ) Η 
εταιρεία  IM Constuction ΕΠΕ αποκλείστηκε καθώς δεν 
προσκόµισε τα τεχνικά φυλλάδια. 
 



Η  επιτροπή αποφάσισε να αποσφραγίσει   τις τεχνικές 
προσφορές σε επόµενη συνεδρίαση . 
Στις 23-9-2013 η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
προχώρησε στην αποσφράγιση  των τεχνικών προσφορών των 2 
εταιρειών οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους όρους 
διακήρυξης και συνέταξε το από 23-9-2013 Νο 2 Πρακτικό , 
στο οποίο ορίζει και την 26-9-2013  για την αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών . 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των  
οικονοµικών  προσφορών οι οποίες καταγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα  :  
 
 
 
Εταιρίες Οµάδα Α 

( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ)  
Προσφερόµενη 
Τιµή µε ΦΠΑ 
23% 

Οµάδα Β  
( ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ)  
Προσφερόµε

νη 
Τιµή µε  
ΦΠΑ 23% 

Οµάδα Γ      
( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ )  
Προσφερόµενη 
Τιµή µε  ΦΠΑ 
23% 

Τιµή 
µελέτης  
Τιµή µε  
ΦΠΑ 23% 

                       3.973,03 
Ecolight 
Μαφρέδος 
∆. και 
ΣΙΑ Ε. Ε 

34.420,75         -       - 34.955,28 

DASTERI 
SYSTEM 
A.E  
 

        
10.885,50 

      - 11.070,00 

 
 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή πρότεινε  την κατακύρωση των 
προς προµήθεια ειδών στις οµάδες Α και Β όπως 
καταγράφονται  στον παρακάτω πίνακα  :  
 
 
Εταιρεία  Οµάδα Α  Οµάδα Β  Συνολική τιµή µε ΦΠΑ  
Ecolight 
Μαφρέδος 
∆. και ΣΙΑ 
Ε. Ε 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

 34.420,75 

DASTERI 
SYSTEM A.E 
 

 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ)  
 

10.885,50  

 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 
προτείνεται: 
 
 
  1.- Η έγκριση των πρακτικών Νο 1, 2, 3   πρακτικών  της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 



  2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού » για τις οµάδες Α και Β στους 
Ecolight Μαφρέδος ∆. και ΣΙΑ Ε. Ε   , αντί του ποσού των 
34.420,75 και DASTERI SYSTEM A.E , αντί του ποσού των 
10.885,50 αντιστοίχως   
3.- Η  επανάληψη του πρόχειρου  διαγωνισµού µε την ίδια 
µελέτη για την  οµάδα Γ « ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»,  
 
 
Συν.  

1)  Τα υπ αριθ Νο 1,2,3 πρακτικά της  εν λόγω διαγωνισµού 
2)  Η από  προσφορά της Ecolight Μαφρέδος ∆. και ΣΙΑ Ε. Ε 

   3) Η από  προσφορά της DASTERI SYSTEM A.E  
 
 

       
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
 
 


