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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση 
Κλαδοφάγου  Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» 
 

 
 
 Με την υπ' αριθµ.91/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.    
 
 Με την  165/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 37.976.25€ σε βάρος των Κ.Α. 
ο.ε. 2015 και β) η 4/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών - 
Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
Πρασίνου». 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15645/1109/8.6.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 19/06/2015. 
 
 Με την 205/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ανωτέρω 
διαγωνισµός: α)  κατακυρώθηκε ως προς την ΟΜΑ∆Α Α: «ΚΛΑ∆ΟΦΑΓΟΣ» στην 
εταιρία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Μ.Ι.Κ.Ε. και β) ως προς την ΟΜΑ∆Α Β: 
«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» κηρύχθηκε ως άγονη µε την επανάληψη του 
διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.   
 

 Με την 263/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ανωτέρω 
διαγωνισµός, ως προς την ΟΜΑ∆Α Β: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» κηρύχθηκε 
ως άγονη µε την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 26413/1905/18-09-20155 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 25/09/2015. 
 
Τη Παρασκευή 15/09/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση 
Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» 
προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο 
πάνω προµήθειας. 
 



 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού παρέστη και υπέβαλε προσφορά η 
εταιρία: 

• ΧΡΗΣΤΟΣ  Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ για την οµάδα ΟΜΑ∆Α Β: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό της από 25/09/2015 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο η εταιρία «ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» πληροί τους όρους  του διαγωνισµού  και  γίνεται αποδεκτή.   
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 

1 ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

ΤΕΜ  1 2.900,00 2.900,00 € 

2 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΩΡΕΣ  90 20,00 1.800,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ  4.700,00€ 

    ΦΠΑ 23% 1.081,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

5.781,00€ 

 
 
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 της από 25/09/2015 Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 

 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού ως προς την ΟΜΑ∆ΑΣ Β: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στην εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ, µε ΑΦΜ 
033696470 αντί του συνολικού ποσού των 5.781,00€ συµ/νου ΦΠΑ 23%.  

 
 
 
Συν. Το από25/09/2015 Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑ∆ΟΦΑΓΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
Στον Άγιο Στέφανο, την  25 η του µήνα Σεπτεµβρίου  του έτους 2015, ηµέρα 
Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (Απόφαση 84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)   
κ. Καρακάση Αναστασίας     
κ. Αρβανίτη Βασιλικής, και  
κ. Θεοδοσιάδου Φωτεινής  
διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισµός (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 
1905 και αρ. πρωτ. 26413/18-9-2015) µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά για την ανάδειξη µειοδότη για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑ∆ΟΦΑΓΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ », 
προϋπολογισµού 5.175,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 1.190,25 ευρώ, ήτοι 
σύνολο 6.365,25 ευρώ, βάσει σχετικής µελέτης µε αριθ. 4/2015  της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος . 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε να καταθέσει προσφορά ο 
κάτωθι ενδιαφερόµενος :  
α) ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ  
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφερόµενου , η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωρά 
στον έλεγχό των δικαιολογητικών συµµετοχής . 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  ο συµµετέχοντας είχε καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση,  µε την οποία µας ενηµέρωσε,  ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του  είχαν 
κατατεθεί στον προηγούµενο διαγωνισµό  µε αριθ 1733/23918/26-8-15  και τα οποία 
ήταν πλήρη και σε ισχύ.   
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο  της Τεχνικής Προσφοράς, η 
οποία  ήταν σύµφωνη  τους όρους  της  διακήρυξης του διαγωνισµού . 
 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής  
προσφοράς  και κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή  όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 

1 ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

ΤΕΜ  1 2.900,00 2.900,00 € 

2 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΩΡΕΣ  90 20,00 1.800,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ  4.700,00€ 

    ΦΠΑ 23% 1.081,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

5.781,00€ 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :  
1) την προσφορά του προµηθευτή η οποία ήταν εντός του προϋπολογισµού της 
µελέτης  
2) τα άρθρα 9,12,15και 23του ΕΚΠΟΤΑ  
3) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν 3463/09  
 
Προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της προµήθειας στον   
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ στην τιµή των 5.781,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%  
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό .  
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα . 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Καρακάση Αναστασία      Αρβανίτη Βασιλική  
 
 
               Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
 
 
 
Συνηµµένα : 
 
1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων  
2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


