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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%. 
 
  

Με την  υπ’ αριθµ.46/27-3-2013  απόφαση  ∆.Σ. εγκρίθηκε η σκοπιµότητα διενέργειας της 
προµήθειας.  

Με την  284/27-9-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  ψηφίσθηκε α) η διάθεση 
πίστωσης 25.000,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑ 
20.7131.0006, και β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης. 
 
 Την 23η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09:30πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι διαγωνισµός.  
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε προσφορά η ακόλουθη 
εταιρεία: 

•  ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο α) τα δικαιολογητικά συµµετοχής και β)  τα 
στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα  είναι σύµφωνα µε τις 
ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και τον κάνει δεκτό. 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής 
προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου και ο οποίος κρίθηκε αποδεκτός κατά το 
προηγούµενο στάδιο, και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές (προ ΦΠΑ) όπως φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € ΣΥΝΟΛΟ σε € 

Μεταλλικός Κάδος χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε 4 τροχούς, µε ποδοµοχλό 
ανοίγµατος και ποδόφρενο ακινητοποίησης 

κατάλληλος για µηχανική ανύψωση 

50 309,00  15.450,00   

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 240 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε 2 τροχούς 100 48,75 4.875,00 

ΣΥΝΟΛΟ   20.325,00 
ΦΠΑ 23%   4.674,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   24.999,75 
 
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, θεωρεί ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να προχωρήσει 
στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία  ∆.Φ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ  στο συνολικό ποσό των 24.999,75 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 
 
Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 36285/29-10-2013 έγγραφο στο 
συµµετέχοντα και δεν κατατέθηκε 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 αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία ∆.Φ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ (ΑΦΜ 094079008) στο συνολικό ποσό των 24.999,75€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%. 
 
Συνηµµένα: 1. Το πρακτικό Νο1  του  διαγωνισµού της 23ης Οκτωβρίου 2013  
        
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προµηθειών 

  
 
 
 
 
 

 

   Ιωάννης Καλαφατέλης  



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 23-10-2013 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2108141421   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 28/13 Απόφαση 
Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 
µηχανικής αποκοµιδής, προϋπολογισµού δαπάνης  25.000,00€ µε ΦΠΑ 23%. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 23η Οκτωβρίου  2013, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 
ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ.  34714/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση 
του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 
 

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

• ∆ούρβαρη Λένα, (αντικαθιστά το τακτικό µέλος Βορριά Μαρία), υπάλληλο του 
∆ήµου, ως Μέλος 

• 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 να καταθέσουν 
φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

1. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
 
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 διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής της συµµετέχουσας εταιρείας ήταν πλήρη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της 
τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας. Μετά τον έλεγχο αυτής 
διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. Λόγω του ότι ο 



συµµετέχων ήταν µόνο ένας η Ε.∆. δεν προέβη στην συγκριτική βαθµολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς. 

 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της οικονοµικής 

προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου και ο οποίος κρίθηκε αποδεκτός κατά το 
προηγούµενο στάδιο, και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές (προ ΦΠΑ) όπως 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 

Μεταλλικός Κάδος 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε 4 τροχούς, 
µε ποδοµοχλό ανοίγµατος και 
ποδόφρενο ακινητοποίησης 
κατάλληλος για µηχανική 

ανύψωση 

50 309,00  15.450,00   

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
240 λίτρων µε πλαστικό καπάκι, 

µε 2 τροχούς 
100 48,75 4.875,00 

ΣΥΝΟΛΟ   20.325,00 
ΦΠΑ 23%   4.674,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   24.999,75 
 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) τις προσφορές των προµηθευτών  
2) τα άρθρα 9, 15 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
 
Προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση του διαγωνισµού στη 
συµµετέχουσα «∆. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ» και διαβιβάζει το παρόν 
πρακτικό για τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

 
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. 

 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Νίκα ∆ήµητρα 1) ∆ούρβαρη Λένα 
 
2) Κανλή Ειρήνη 

 

Συνηµµένα: 
1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 
2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 


