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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού. 
 
 Με την υπ' αριθµ.16/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.    
 
 Με τις 167/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) η 
έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, και β)  η έγκριση της αριθµ. 
14/2015 µελέτης τησ ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και των σχετικών όρων του 
διαγωνισµού.  
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 14981/1081/3-6-2015Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 11412) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 30/06/2015 και ώρα 15:00µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 6/7/2015 
 
 Με τις 233/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε: α) η 
κατακύρωση της οµάδας Α:  Ηλεκτρολογικά Υλικά αντί του συνολικού ποσού των 
105.976,39€,  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. (ΑΦΜ 998414961), β)  η κήρυξη των οµάδων Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) & Γ 
(Στύλοι & Φωτιστικά ) ως άγονους, και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για τις συγκεκριµένες οµάδες µε πρόχειρο διαγωνισµό µε νέους όρους. 
 
Με την αριθµ. πρωτ. 23924/1734/26.08.2015 απόφαση ∆ηµάρχου ο διαγωνισµός 
ορίσθηκε για τις 10/09/2015. 
 
 
 Τη Πέµπτη 10/09/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής 
εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής ΟΜΑ∆Α  Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής  



 Προµηθευτής ΟΜΑ∆Α  Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής  

1 ΑΡΠΕ∆ΩΝ Γ 25389/9-9-2015 

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 10/09/2015 που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

  
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,  η 
επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. 
Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτές στο σύνολο τους τις υποβληθείσες 
προσφορές και  προχωρά στο επόµενο στάδιο.  

 
 Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές  καταγράφηκαν οι ακόλουθες 
τιµές: 
 

 ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΤΥΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ     
  ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ 

ΜΟΝ

Α∆ΟΣ  
    ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 
      
1 Φωτιστικό σώµα ∆.Ε. Ροδόπολης: ∆ιαφανές φωτιστικό 

µπάλας Φ400 υδραργύρου 125W µε γρίφα αλουµινίου, 
πλήρες (Φωτογραφία 1). ΤΕΜ 10 85 850 

      
2 Φωτιστικός ιστός οδών Πιπεροπούλου και Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στη ∆.Ε. Σταµάτας: Ιστός 5 τεµαχιών, µε 
6γωνη βάση, δίφωτος µε φωτιστικά µπάλας Φ400 
υδραργύρου 125W, κοµπλέ (Φωτογραφία 2 - 5). ΤΕΜ 17 530 9.010 

      
3 Αγκύριο βάσης για ιστό ∆.Ε. Σταµάτας (οδοί 

Πιπεροπούλου και Μεγ. Αλεξάνδρου). ΤΕΜ 2 10 20 
      
4 Πλατεία Ανθέων ∆.Ε. Σταµάτας: ∆ιπλή κεφαλή µε (δύο) 

εξάγωνα φαναράκια (ντουί Ε27) κοµπλέ (Φωτογραφίες 6 
- 7). ΤΕΜ 10 165 1.650 

      
5 Ηρώων Πολυτεχνείου ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου: Μπράτσο 

(Φωτογραφίες 8 - 9). ΤΕΜ 6 25 150 
      
6 Ηρώων Πολυτεχνείου ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου: Φωτιστικό 

Na 70W (Φωτογραφίες 8 - 9). ΤΕΜ 6 150 900 
      
7 Κοιµητήριο ∆.Ε. Άνοιξης: Πλαστικό φωτιστικό (χωνί) 

(Φωτογραφία 10). ΤΕΜ 4 15 60 
      
8 Πλατεία Τριανταφυλλιάς ∆.Ε. Άνοιξης: Ιστός µε βάση 

κουλουρουκωνικού τύπου, δίφωτη µε φανάρια εξάγωνα 
κοµπλέ (Φωτογραφίες 11- 13). ΤΕΜ 2 325 650 

      
9 Πλατεία Τριανταφυλλιάς ∆.Ε. Άνοιξης: ∆ιπλό µπράτσο 

αλουµινίου µε (δύο) φωτιστικά µπάλες Φ300, κοµπλέ 
(Φωτογραφίες 14 - 15). ΤΕΜ 4 100 400 

      



10 Παραδείσου και Λιάπη στη ∆.Ε. Κρυονερίου: Μπράτσο µε 
φανάρι εξάγωνο µικρό, κοµπλέ (Φωτογραφία 16). ΤΕΜ 20 175 3.500 

      
11 Λεύκης στην ∆.Ε. Κρυονερίου: Πλαστικό τζάµι 

φωτιστικού φαναριού (Φωτογραφίες 17 - 18). ΤΕΜ 10 3 30 
      

12 Λ. Κρυονερίου: Μεγάλο πορτάκι φωτιστικού ιστού 
(Φωτογραφίες 19 - 20). ΤΕΜ 20 14 280 

      
13 Λ. Κρυονερίου: Τζάµι για φανάρι αλουµινίου "βασιλικό" 

µεγάλο (Φωτογραφία 21). ΤΕΜ 20 6 120 
      

14 Λ. Κρυονερίου: Φανάρι αλουµινίου "βασιλικό" µεγάλο, 
κοµπλέ (Φωτογραφίες 22 - 23). ΤΕΜ 10 165 1.650 

      
16 Λ. Κρυονερίου: Μπράτσο για φανάρι αλουµινίου 

"βασιλικό" µεγάλο (Φωτογραφία 24). ΤΕΜ 2 40 80 
      

17 Εργασία συνεργείου αποξήλωσης κατεστραµένων και 
τοποθέτησης καινούργιων ειδών (ως ανωτέρω) ΤΕΜ 1 5490 5490 

      
     28.840,00 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  

     5.713,20 
  ΦΠΑ 23%  

      
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 30.553,20 
Για την οµάδα: Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) δεν υποβλήθηκαν προσφορές. 

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

1. Η έγκριση τoυ  Πρακτικών Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
2. Τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακόλουθος: 

 
Ι) οµάδα Γ:  ΣΤΥΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ αντί του συνολικού ποσού των 30.553,20€,  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & 
ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.  (ΑΦΜ 099941661) 
 

3. Τη κήρυξη της οµάδας Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) ως άγονους, και 
4. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την οµάδα Β (Ηλεκτρολογικά 

Εργαλεία ) µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους ίδιους όρους.    
 
Συν. Το από 10/09/2015 Πρακτικά Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού. 
 
 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
    

 
 



 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 10-09-2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 84/2015 

Απόφαση  του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 

Ηλεκτρολογικού Υλικού», προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης  37.691,51 € µε 

ΦΠΑ 23%. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 10η Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα 

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



ύστερα από την αρ. πρωτ.:  23928/26-08-2015 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 

 

5. Καψούρου Όλγα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

6. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 

7. Μπιτάκου Χρυσούλα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό 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.: 23924/26-08-

2015),  κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές 

τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε να καταθέσει φάκελο 

ενώπιον της επιτροπής κανένας ενδιαφερόµενος. Η µόνη προσφορά που κατατέθηκε ήταν 

µέσω πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, µε αρ. Πρωτ.: 

25389/09-09-2015, η επιχείρηση µε την επωνυµία: 

1. ΑΡΠΕ∆ΩΝ Ε.Π.Ε. (Συµµετοχή για την ΟΜΑ∆Α Γ) 

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 ΑΡΠΕ∆ΩΝ 

Ε.Π.Ε. ήταν πλήρη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ. Μετά τον έλεγχο αυτής  διαπιστώθηκε ότι η τεχνική 

προσφορά  ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής της προσφοράς, 

και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές (προ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
ΣΤΥΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

(ΟΜΑ∆Α Γ) 
24.840,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  24.840,00 
 ΦΠΑ 23% 5.713,20 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  30.553,20 

 

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 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ Ε.Π.Ε. που κατέθεσε προσφορά  ως εξής:  
 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
ΣΤΥΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

(ΟΜΑ∆Α Γ) 
24.840,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  24.840,00 
 ΦΠΑ 23% 5.713,20 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  30.553,20 

 
Για τις οµάδες Α & Β δεν υπεβλήθη καµία προσφορά. 



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) Μαρουλάκη Ζωή 

 

                     2) Μπιτάκου Χρυσούλα 

  

 

Συνηµµένα: 

1) Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2) Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

 


