
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος 10/07/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ : - 23117-                                                              
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29 & 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
                                                                                               
             ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος» 
 
 Με την υπ’ αριθ. 75/31.03.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας « Φωτοτυπικού Μηχανήµατος » µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού   και 
µε την  υπ’ αριθ. 203/02.06.2014 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α)η υπ’ αριθ. 
10/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  β) οι όροι διακήρυξης και γ)   η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης  ποσού 3.567,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 της εν θέµατι προµήθειας. Με την υπ’ αριθ. 
1373/20087/16.06.2014 διακήρυξη ορίσθηκε η 25η Ιουνίου 2014  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10.30 – 
11.00 να διεξαχθεί ο  διαγωνισµός.  
 
 Στις 25/06/2014 και ώρα 10.30πµ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την προµήθεια « Φωτοτυπικού Μηχανήµατος» του ∆ήµου 
∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ .85/19.03.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου.  
 
  Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν  και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς δύο εταιρείες : α) Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ και β) ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.. Στη συνέχεια 
έγινε η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων και η µονογραφή 
του περιεχοµένου τους, ενώ οι φάκελοι των οικονοµικών  προσφορών  µονογράφησαν  και 
παρέµειναν  κλειστοί. 
 
 Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διέκοψε κατόπιν τη δηµόσια συνεδρίασή της και ξανα-
συνεδρίασε τη ∆ευτέρα 30.6.2014 και ώρα 10:00 για να  ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των 
συµµετεχόντων και βρήκε ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Επίσης έλεγξε τα 
στοιχεία του φακέλου των τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι τα µηχανήµατα που 
προσέφεραν πληρούν τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά της τεχνικής περιγραφής της µελέτης 
(ταχύτητα φωτοαντιγραφής, εξοπλισµός, δυνατότητες),   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έκανε και τις δύο συµµετέχουσες εταιρίες 
δεκτές στην επόµενη φάση του διαγωνισµού και ειδοποιήθηκαν µε το υπ’αριθ. πρωτ. 
21829/01.07.2014 εγγραφο , ότι  η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, θα γίνει στα 
γραφεία του ∆ήµου την Πέµπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00. 
 
 
Στις 03/07/ 2014 η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  των οικονοµικών προσφορών, 
σύµφωνα µε τις  οποίες  οι τιµές που προσφέρθηκαν καταγράφονται κατωτέρω : 
Εταιρεία ΤΙΜΗ ΦΠΑ23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ 5 ΕΤΗ 

Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ 
ΑΒΕΕ  
(Πολυµηχάνηµα Canon 
ir3225n 

1.900,00€ 437.00€ 2.337.00€ 811,80€ 



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.  
(Πολυµηχάνηµα 
SAMSUNG 
MULTIXPRESS8230NA 

2.650,00€ 609,50€ 3.259.50€ 2.214,00€ 

     
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
 
  Ι.-Η έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού και 
 
ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια « Φωτοτυπικού µηχανήµατος»,  στην εταιρεία 
Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ αντί του ποσού των 2.337,00€ συµπ/νου ΦΠΑ23% και µε κόστος 
λειτουργίας – συντήρησης για 5 έτη (300.000 αντίγραφα) ποσού 811,80€.  
 
 
 
              Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

       Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα: 1) Τα πρακτικά Νο1 & Νο2 του εν λόγω διαγωνισµού.. 
                    2) Οικονοµικές Προσφορές. 
       . 

 
 
 
 
 
 
 

   

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

  

   


