
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   28/11/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : α)Έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την  
«Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου 

∆ιονύσου»  και β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN 
MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  αντί του ποσού των 59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  
Φ.Π.Α 24%. 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

2. Τις διατάξεις  του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»   

(ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

 

3. Την υπ’ άριθµ 67/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας . 

 

4. Την υπ’ άριθµ 240/18-7-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση 

πίστωσης του ποσού των 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6262.0008 µε την ονοµασία «Συντήρηση και 

Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Κ. Σταµάτας» του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  και β) η 16/2016 

Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την  «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου 

∆ιονύσου ».  

 

5. Την υπ’ άριθµ 321/4-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία : α) εγκρίθηκε 

το πρακτικό Νο1 (12-9-2016), της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού111/ΑΟΕ  για 

την « Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου 

∆ιονύσου» β) αποδέχεται την υπ’ αριθ. 28884/12-10-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιρειών: i) 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ και ii) ΚΡΙΜΠΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε και γ) Απορρίπτει τις ενστάσεις των εταιρειών ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε και ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN 

MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ. 

 

6.  Το Πρακτικό Νο2 (21-11-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 111/2016 ΑΟΕ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Σε συνέχεια του Πρακτικού 1 του διαγωνισµού 

«Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Στάµατος ∆ήµου ∆ιονύσου», ο οποίος 

διενεργήθηκε  στις 10-8-2016 και των υποβαλλόµενων προσφορών των εταιρειών :1)  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON. ΕΠΕ & 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  και 2) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε (που κρίθηκαν αποδεκτές  µε την 

υπ΄ αριθµ. 321/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών . Οι δυο  συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-mail.Κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 

παρευρέθησαν εκπρόσωποι και των δυο εταιρειών . Ο εκπρόσωπος της  εταιρείας ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 



δήλωσε προφορικά ότι την εταιρεία του  δεν την ενδιαφέρει πλέον η συµµέτοχη της στον εν λόγω διαγωνισµό και απεχώρησε 

επικαλούµενος το άρθρο 6 της διακήρυξης  Επειδή όµως η προφορική «αποχώρηση» από διαγωνιστική διαδικασία δεν προβλέπεται από 

τη νοµοθεσία η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και των δυο συµµετεχουσών 

εταιρειών και κατέγραψε τα αποτελέσµατα στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-
TERRAIN ΕΠΕ 

ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μ.Μ Ποσότ
ητα 

Τιµή ∆απάνη Τιµή ∆απάνη Τιµή ∆απάνη 

1. Επίστρωση 
νέου 

ποδοσφαιρικού
συνθετικού 
χλοοτάπητα 

1 Μ2 1.125,
00 

17,00 19.125,00 15,00 16.875,00 14,00 15.750,00 

2. Κατασκευή 
αθλητικού 
δαπέδου 
γηπέδου 
µπάσκετ 

συνολικού 
πάχους 8mm 

2 Μ2 608 28,00 17.024,00 25,00 15.200,00 16,00 9.728,00 

3. Κατασκευή 
αθλητικού 
δαπέδου 

γηπέδου βόλεϊ-
τένις 

3 Μ2 936 15,00 14.040,00 15,00 14.040,00 5,00 4.680,00 

4. Αποκατάσταση 
ασφαλτικής 
υπόβασης 
γηπέδων 

4 Κατ’ 
αποκοπ
ή 

1 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 

5. Γραµµογράφησ
η γηπέδου 
τένις (στην 
επιφάνεια του 
χώρου του 
δεύτερου 
γηπέδου 
ποδοσφαίρου 
5Χ5). 

5 Κατ’ 
αποκοπ
ή 

1 800,00 800,00 800,00 800,00 500,00 500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

        52.389,00   48.315,00   31.358,00 

  ΦΠΑ 24% €         12573,36   11595,6   7525,92 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  € 

        64.962,36   59.910,60   38.883,92 

 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει την χαµηλότερη προσφορά 38.883,92 € οπότε κρίνεται   και προσωρινός ανάδοχος .  

Κατά τη διάρκεια  όµως της  συνεδρίασης της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού   η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε απέστειλε 

µε FAX (11:44 πµ)  το υπ’ άριθµ πρωτ 32534/21-11-16 έγγραφο σύµφωνα µε το οποιο ενηµερώνει την Ε.∆. «…..οτι έχει παύσει το 

ενδιαφέρον µου για τν υλοποίηση της σύµβασης και δεν επιθυµώ τη σύναψη της …»Στη συνέχεια η  επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη  

1) το έγγραφο του προµηθευτή 32534/21-11-16 ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε∆Ε 
2) την προσφορά του προµηθευτή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN ΕΠΕ  
3) τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
4) τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN 
ΕΠΕ µε προσφερόµενη τιµή 59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%. 

  

7. Την υπ΄αριθµ 32534/21-11-2016 υποβληθείσα επιστολή  της εταιρείας «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε» µε Θέµα : «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  

 
1.  Την έγκριση του πρακτικού Νο2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  
 

2. Την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ 
µε ΑΦΜ 999323631 ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε ΑΦΜ 105352138 
∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ »  αντί του ποσού των 59.910,60 € (πενήντα εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων δέκα ευρω και εξήντα λεπτών ) συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό Νο2 (21-
11-16) 2)το υπ’αριθµ 32534/21-11-
2016 έγγραφο της εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

, 
  

 



 
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 21-11-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.: 111/16 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Στάµατος ∆ήµου ∆ιονύσου»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 21η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των   οικονοµικών προσφορών, που υποβλήθηκαν  στον 
πρόχειρο διαγωνισµό µε Αρ.Πρωτ διακήρυξης  21543/29-7-2016 για την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Στάµατος ∆ήµου ∆ιονύσου», αποτελούµενη από τους 
 

1. Κοντάκη Κυριάκο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 

2. Μπιτούνη Αναστάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Βλάχου Ευτυχία , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Σε συνέχεια του Πρακτικού 1 του διαγωνισµού «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Στάµατος ∆ήµου ∆ιονύσου», ο οποίος διενεργήθηκε  στις 10-8-2016 και των υποβαλλόµενων προσφορών 
των εταιρειών :1)  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON. ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  και 2) 
ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε (που κρίθηκαν αποδεκτές  µε την υπ΄ αριθµ. 321/2016 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής) η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών . Οι δυο  
συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν εγγράφως και µε e-mail. 
Κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών παρευρέθησαν εκπρόσωποι και των δυο εταιρειών .  

 

Ο εκπρόσωπος της  εταιρείας ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε δήλωσε προφορικά ότι την εταιρεία του  δεν 

την ενδιαφέρει πλέον η συµµέτοχη της στον εν λόγω διαγωνισµό και απεχώρησε επικαλούµενος το άρθρο 6 της διακήρυξης 

.  

Επειδή όµως η προφορική «αποχώρηση» από διαγωνιστική διαδικασία δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία η επιτροπή του 

διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και των δυο συµµετεχουσών εταιρειών και 

κατέγραψε τα αποτελέσµατα στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-
TERRAIN ΕΠΕ 

ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μ.Μ Ποσό
τητα 

Τιµή ∆απάνη Τιµή ∆απάνη Τιµή ∆απάνη 

1. Επίστρωση 
νέου 

ποδοσφαιρικ
ούσυνθετικού 
χλοοτάπητα 

1 Μ2 1.125,
00 

17,00 19.125,00 15,00 16.875,00 14,00 15.750,0
0 

2. Κατασκευή 
αθλητικού 
δαπέδου 
γηπέδου 
µπάσκετ 

συνολικού 
πάχους 8mm 

2 Μ2 608 28,00 17.024,00 25,00 15.200,00 16,00 9.728,00 

3. Κατασκευή 
αθλητικού 
δαπέδου 
γηπέδου 

βόλεϊ-τένις 

3 Μ2 936 15,00 14.040,00 15,00 14.040,00 5,00 4.680,00 

4. Αποκατάστασ
η ασφαλτικής 

υπόβασης 
γηπέδων 

4 Κατ’ 
αποκο
πή 

1 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 

5. Γραµµογράφ
ηση γηπέδου 
τένις (στην 
επιφάνεια 
του χώρου 
του δεύτερου 
γηπέδου 
ποδοσφαίρου 
5Χ5). 

5 Κατ’ 
αποκο
πή 

1 800,00 800,00 800,00 800,00 500,00 500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

        52.389,00   48.315,00   31.358,0
0 

  ΦΠΑ 24% €         12573,36   11595,6   7525,92 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  € 

        64.962,36   59.910,60   38.883,92 

 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η εταιρεία 

ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει την χαµηλότερη προσφορά 38.883,92 € οπότε κρίνεται   και 

προσωρινός ανάδοχος .  

Κατά τη διάρκεια  όµως της  συνεδρίασης της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού   η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ε∆Ε απέστειλε µε FAX (11:44 πµ)  το υπ’ άριθµ πρωτ 32534/21-11-16 έγγραφο σύµφωνα µε το οποιο ενηµερώνει την Ε.∆. 

«…..οτι έχει παύσει το ενδιαφέρον µου για τν υλοποίηση της σύµβασης και δεν επιθυµώ τη σύναψη της …» 

Στη συνέχεια η  επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη  : 
 

5) το έγγραφο του προµηθευτή 32534/21-11-16 ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε∆Ε 
6) την προσφορά του προµηθευτή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN ΕΠΕ  
7) τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
8) τις διατάξεις του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ-TERRAIN ΕΠΕ µε προσφερόµενη τιµή 59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.To παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

O Πρόεδρος Τα Μέλη 

Κοντάκης Κυριάκος 1) Μπιτούνης Αναστάσιος  

 

2) Βλάχου Ευτυχία  

 
1. Συνηµµένα: Το υπ’αριθµ 32534/21-11-16  έγγραφο ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 


