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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                   

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών 
Υλικών» κατακύρωση διαγωνισµού 
 
 Με την υπ αριθ 38/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας Οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων διαγράµµισης 
οδών» µε την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.    
    

Με την υπ’αριθ.97/19-3-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση  «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών», η διάθεση της πίστωσης ποσού 92.500,00 σε 
βάρος των  Κ.Α:  10.6661.0002 µε την ονοµασία «Υλικά συντήρησης και 
Επισκευής κτιρίων», 30.6661 µε την ονοµασία « Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων», 30.6662.0002 µε την ονοµασία « Προµήθεια σιδήρου» , 30.6662.0004 
µε την προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών και συντήρηση και επισκευή 
οδών» και 30.6662.0013 µε την ονοµασία « Προµήθεια χρωµάτων ∆ιαγράµµισης 
οδών» β)  εγκρίθηκε  η  υπ΄ αριθµ. 7/2014  µελέτη   και οι όροι διακήρυξης του 
ανοικτού διαγωνισµού. 

 
Με την υπ΄αριθµ. 10877/823/27-3-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 24-4-201. 
 
Με την 184/2-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η ανωτέρω 

διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η επανάληψη του 
διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  

 
Με την υπ΄άριθµ. 1259/18320/04.06.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 27/06/204. 
 
Με την 265/22-7-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η ανωτέρω 

διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη για τις οµάδες Α, Γ & E και 
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 

 
Με την υπ΄άριθµ. 1666/24890/25-7-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 03/09/204 
 



Με την 341/14--2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η ανωτέρω 
διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη για τις οµάδες Α, Γ & E και 
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων. 
 

Με την υπ΄άριθµ. 33632/2320/21-10-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 31/10/2014. 

 
 Τη Παρασκευή 31/10/2014, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ.85/2014 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατατέθεσαν προσφορές οι εξής 
εταιρίες: 
 

• ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΥΜΙΟΥ για την οµάδα Γ: Αλουµίνια 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1 της 31/10/2014 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, η προφορά του ανωτέρω 
προµηθευτή απορρίπτεται καθώς κατά το σκεπτικό της Επιτροπής δεν υπέβαλε  τεχνική 
προσφορά για  τα είδη όπως  απαιτείται από τη µελέτη (άρθρο Β5 της ∆ιακήρυξης και 
Παράρτηµα Α’ Μελέτη) µε αποτέλεσµα η Ε.∆. να προτείνει τον αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. 
 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µε το αριθµ. Πρωτ.  34715/31-
10-2014 έγγραφο του ∆ήµου.  
 
 Στις 3-11-2014 η εταιρία ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΥΜΙΟΥ κατέθεσε 
την αριθµ. πρωτ. 34865/3-.11.2014 εµπρόθεσµη ένσταση κατά του Πρακτικού, η οποία 
κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 36238/12-11-2014 στην αρµόδια Επιτροπή. 
 
Η Επιτροπή συνέταξε το από  17/11/2014 Πρακτικό για την αξιολόγηση της ανωτέρω 
ένστασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο 
προτείνεται η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » για 
τους λόγους που αναπτύσσονται αναλυτικά αυτό.  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 
72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1.- Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » 
 
  2.- Η έγκριση των από 31-10-2014 και από 17/11/2014 Πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης 
 
  3.- Τη συνέχιση της διαδικασίας µέσω απ΄ ευθείας ανάθεσης του ∆Σ, κατόπιν εγκρίσεως 
Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 
 
  4.- Τη έγκριση της δαπάνης και διάθεσης ποσού €65.68 σε βάρος του ΚΑ 10.6463 µε τίτλο 
«Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων» για τη πληρωµή της σχετικής δηµοσίευσης του διαγωνισµού της 
31ης Οκτωβρίου  2014. (ΠΑΥ    /2014)  
 
Συν. 1 Το από 31-10-2014 Πρακτικό Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού. 
        2. Το από 17-11-2014 Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού. 

 
   Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 

 

 Κοιν. Λογιστήριο     
     



   Στέλλα Σοφία Μαγγίνα   

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 31-10-2014 

   

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 85/2014 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» συνολικής  

δαπάνης 45.000,00 µε ΦΠΑ 23%. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 31 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα 

Παρασκευή  και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ανωτέρω 

προµήθεια, ύστερα από την αριθ.   

33635/21-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 

Βορριά Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο τακτικό µέλος  

Μπιτάκου Χρυσούλα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό  Μέλος 

Μαγγίνας Βασίλης  , 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 υπ΄άριθµ πρωτ 33632/2320/21-10-2014 

διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν 

για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της 

επιτροπής  η ακόλουθη επιχείρηση: 

1. ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για την ΟΜΑ∆Α Γ :ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ (ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 
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 ήταν πλήρη. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο των  τεχνικών 

προσφορών.  

 

Μετά τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε  ότι η εταιρεία δεν υπέβαλε  τεχνική προσφορά για  

τα είδη όπως  απαιτείται από τη µελέτη (άρθρο Β5 της ∆ιακήρυξης και Παράρτηµα Α’ 

Μελέτη) µε αποτέλεσµα η Ε.∆. να προτείνει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος.  



 

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

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Βορριά Μαρία Μπιτάκου Χρυσούλα  

 

Μαγγίνας Βασίλειος 

Συνηµµένα: 

1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 17-11-2014 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ : 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

 Προς: 

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος 
 • Τµήµα Προµηθειών 

•  κ. Αντιδήµαρχο 
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
 Κοιν : 

Αριθ. Fax: 2132030630  ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  
ΘΕΜΑ:  Γνωµοδότηση  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 85/2014 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» 

προϋπολογισµού  δαπάνης 45.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. για την  υπ΄αριθµ 

36238/13/2014 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

» κατά του Πρακτικού Νο. 1 

 

Σχετ.:   α. Η υπ’ άριθµ. 34865 /3-11-2014 ένσταση  κ. Μπουρντένη Κων/νου 

  β. Το υπ’ αριθµ. 36238 / 13-11-2014 έγγραφο του Τµ. Προµηθειών  

 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 17 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα  και 

ώρα 12:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελούµενη από τους : 

 

3. Βορριά Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο τακτικό µέλος  

4. Μπιτάκου Χρυσούλα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό  Μέλος 

5. Μαγγίνας Βασίλης  , υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό  Μέλος 

 

ύστερα από την αριθ. 36238 / 13-11-2014 έγγραφη διαβίβαση ένστασης του Τµήµατος 

Προµηθειών 

 

Με το υπ’αριθµ Νο.1 Πρακτικό της 31/10/2014, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πρότεινε προς την 

Οικονοµική Επιτροπή  την απόρριψη του  συµµετέχοντος Μπουρντένη Κωνσταντίνο   διότι 

διαπιστώθηκε  ότι η εταιρεία δεν υπέβαλε  τεχνική προσφορά για  τα είδη όπως  απαιτείται 

από τη µελέτη(άρθρο Β5 της ∆ιακήρυξης και το Παράρτηµα Α’ Μελέτη) .  

 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκε η υπ΄ αριθµ 34865 ένσταση της εταιρείας 

«ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»   

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ  η ένσταση είναι εµπρόθεσµη και εξετάζεται 

στη συνέχεια.  

Η εταιρεία στην ένσταση της υποστηρίζει ότι : «τεχνική προσφορά προσκοµίζεται εφόσον 

κρίνει ο υποψήφιος πως είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του και άρα 

δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού η µη προσκόµιση αυτής .Στην οικονοµική µου προσφορά 

εξάλλου αναφέρεται ο ενδεικτικός τύπος αλουµινίων που θα προσκοµίσω και για τον οποίο 

µπορώ να προσκοµίσω και περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές εφόσον µου ζητηθεί.» 

 

Η Ε.∆  λαµβάνοντας υπόψη  το άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους της ∆ιακήρυξης 

(συγκεκριµένα το άρθρο Β5 της ∆ιακήρυξης και το Παράρτηµα Α’ Μελέτη -Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων), θεωρεί ότι η ανωτέρω εµπρόθεσµη ένσταση µε α.π 34865 /3-11-2014 

πρέπει να απορριφθεί. 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
2) τα άρθρα, 9, 12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) την υποβληθείσα ένσταση (αρ. πρωτ 34865 /3-11-2014.) 



 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την  απόρριψη  της  ένστασης της εταιρείας 
«ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω 
 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Βορριά Μαρία Μπιτάκου Χρυσούλα  

 

Μαγγίνας Βασίλειος 

 

 
 
 
 


