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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων » 
 
 
 Με την υπ' αριθµ. 38/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.    
 
 Με τις 346/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) 
πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 183.500,00€ η οποία θα βαρύνει 
το προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου. β) εγκρίθηκε η 16/2014 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης.  
 
 Με την  αριθµ. 383/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µεταθέτει η  
της ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και την έγκριση των όρων του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού.  
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39395/2969/11-12-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 4010) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 29/01/2015 και ώρα 15:00µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 4/2/2015. 
 
 Με την 61/10.3.2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την οµάδα 
Ζ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ο εν λόγω διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, και αποφασίστηκε η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη συγκεκριµένη οµάδα.  
 
  Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7798/543/24.03.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο  πρόχειρος διαγωνισµός για τις  2/4/2015.  
 
 Με την 149/12.05.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την 
οµάδα Ζ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ο εν λόγω διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, και 
αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού για τη συγκεκριµένη οµάδα.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 12213/852/14.05.23015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο  πρόχειρος διαγωνισµός για τις  26/05/2015.  

 



 Τη Τρίτη 26/05/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση 
& επισκευή µεταφορικών µέσων » προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν υπεβλήθησαν οικονοµικές 
προσφορές. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της από 
26/05/2015 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο ο διαγωνισµός είναι άγονος και προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισµού 
µε τους ίδιους όρους.. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση του  Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης. 

 
2. Τη κήρυξη της Οµάδας Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ Αυτοκινήτων & Μηχανηµάτων Έργου) ως 

άγονου και την επανάληη  της διαγωνιστικής διαδικασία µε τους ίδιους όρους.  
 
 
Συν. Το από 26/05/2015  Πρακτικό Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού 
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της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια διαγωνισµού 
παροχής υπηρεσιών για την  «Προµήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων.Οµάδας Ζ: Ελαστικά »  προϋπολογισµού µε 
Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 32.779,50€  
  
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 26 Μαΐου 2015, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω 
υπηρεσία, ύστερα από την αριθµ. 12216/14-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους: 
 

• Στάϊκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως Πρόεδρο 
• Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
• Πατσαχάκης Αντώνιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 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. 09:00, κάλεσε 
τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς να 

καταθέσει φάκελο προσφοράς  
 
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων στις 9:30 ο Πρόεδρος 

κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και κηρύσσει 
το διαγωνισµό ΑΓΟΝΟ και προτείνεται η επανάληψη του µε τους ίδιους όρους και 
µελέτη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Στάϊκος Θεόδωρος  

1) Μπουγιατιώτης Φώτιος 

 

 

2) Πατσαχάκης Αντώνιος  

 

 

Συνηµµένα: 

3. Πίνακας Ι Συµµετεχόντων 

4. Πίνακας ΙΙ ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 
 
 


