
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   28/05/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 14305 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                     
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Οστεοθυρίδων 2015», συνολικού προϋπολογισµού 14.944,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
 
2) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  
 
3) Την υπ’ αριθµ. 16/09-02-2015 Απόφαση του ∆.Σ. περί  σκοπιµότητας  της Προµήθειας . 
 

4)  Την 88/ 03-04-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε α) η 

διάθεση πίστωσης του ποσού των 14.944,50€ σε βάρος του Κ.Α  45.7135.0002 µε τίτλο 

«Προµήθεια Οστεοθυρίδων» του Προϋπολογισµού 2015  και β) η 7/2015 µελέτη της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την Προµήθεια Οστεοθυρίδων (ΠΑΥ 399/2015). 

 
5) Το Πρακτικό Νο1 (11-05-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «κατά την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ 11019/734/30-04-2015 διακήρυξη προσήλθε και 

κατέθεσε φάκελο προσφοράς η επιχείρηση Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ Π.Ε.Μ Α.Ε.Β.Ε. 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 διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της  εταιρείας ήταν πλήρη. Ακολούθως, η 

Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της τεχνικής προσφοράς η οποία κρίθηκε αποδεκτή . 
Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  και της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 

Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ Π.Ε.Μ Α.Ε.Β.Ε., που κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο, και 

κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Είδος 
Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή Μονάδας 
(€) 

∆απάνη 
(€) 

1 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙ∆ΩΝ  

15 ΘΕΣΕΩΝ 
6 1.950,00 11.700,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ € 11.700,00 € 

Φ.Π.Α. 23% € 2.691,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 14.391,00€ 

 

Καθώς και ότι το Πρακτικό Νο1 (11-05-2015) κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ  



014276/28-5-2015  έγγραφο στους  συµµετέχοντες και δεν υπεβλήθη ένσταση. 

Λαµβάνοντας  υπ’ όψιν  τα  ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 

 Οικονοµικής Επιτροπής για: 

1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ Π.Ε.Μ  Α.Ε.Β.Ε.,   
(ΑΦΜ:094064530 ∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ) για το σύνολο των ειδών, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%, αντί του ποσού των 14.391,00€ 

 
  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

   
ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο1 του 
διαγωνισµού της 11ης Μαΐου  2015 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 11-05-2015 

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. 84/2015 

Απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, Πρόχειρου 

∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια οστεοθυρίδων 2015», προϋπολογισµού δαπάνης  

14.944,50 € µε ΦΠΑ 23%. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 11η  Μαΐου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα 

από την αριθ.  11137/04-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 

 

Καψούρου Όλγα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ, 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 (αρ. Πρωτ.: 11019/30-04-

2015),  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. Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε.» 

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 διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας 

Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε»  ήταν πλήρη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε . Μετά τον έλεγχο αυτής  

διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά  ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  

Ακολούθως  η Επιτροπή προχώρησε, παρουσία της  συµµετέχουσας εταιρείας , στην 

αποσφράγιση  της οικονοµικής  της προσφοράς, και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές 

(προ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 



Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΟΣΤΕΟΘΥΡΙ∆ΩΝ  
15 ΘΕΣΕΩΝ 

6 1.950,00 11.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ    11.700,00 
 ΦΠΑ 23%   2.691,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    14.391,00 

 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) την προσφορά του προµηθευτή   
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 της προµήθειας στην εταιρεία 
Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ Α.Ε.Β.Ε.» που κατέθεσε προσφορά  ως εξής:  
 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΟΣΤΕΟΘΥΡΙ∆ΩΝ  
15 ΘΕΣΕΩΝ 

6 1.950,00 11.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ    11.700,00 
 ΦΠΑ 23%   2.691,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    14.391,00 

 
 
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 

  

Καψούρου Όλγα  1)Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά 

 

2)Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 

  

 

Συνηµµένα: 

• Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

• Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 
 
 
 
 



 
 


