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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και  
µικροϋλικών» και λήψη σχετικής απόφασης.   
 
 
  Με την υπ’ αριθ 130/14.07.2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
η διενέργεια της προµήθειας   αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων 
και φαξ, µπαταριών και  µικροϋλικών, µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ. 253/08.09.2015 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση της προµήθειας   αναλωσίµων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και  µικροϋλικών, η διάθεση της 
πίστωσης ποσού 15.680,52€ σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0006 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογράφησης » , και  β)  εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές της από 31.07.2015 µελέτης της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας  και γ) εγκρίθηκαν οι 
όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ. 1906/26423/18.09.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  
ο διαγωνισµός για τις 25-09-2015. 
 
 Την 25-9-2015  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 84/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας . 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (µέχρι τις 11:30πµ) προσήλθαν και 
κατέθεσαν  προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

1) RethINK A.E.B.E. παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ.πρωτ.26854/23-9-2015) 

2) ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην 
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ.πρωτ.26911 / 23-9-2015), 

3) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS  
 

 Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών προχώρησε στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής  και συνέταξε το  πρακτικό Νο 1 , σύµφωνα µε το 



οποίο τα δικαιολογητικά συµµετοχής ήταν πλήρης και στη συνέχεια όρισε να γίνει η 
αποσφράγιση των τεχνικών προδιαγραφών στις 30-09-2015.  
 
  Έτσι η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Νο 2, σύµφωνα µε το οποίο οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ενδιαφεροµένων ήταν σύµφωνες µε την διακήρυξη και όρισε η 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών να γίνει την ∆ευτέρα 05-10-2015.   
 
 Την 05-10 -2015 η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των ενδιαφεροµένων  , οι οποίες καταγράφονται   στον παρακάτω 
συνηµµένο πίνακα : 
 

 
 
  Σύµφωνα µε το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης  προτείνεται η  
κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ.  ∆ΗΜ. 
 
 

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

 
   1.-Η έγκριση των τριών πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την  «Προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και  µικροϋλικών» στην 
εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜ. αντί του συνολικού ποσού των 5.301,64 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% . 
 3.-Η αποδέσµευση του ποσού των  10.378,88 €  από την ΠΑ.Υ. 
598/4.09.2015 και από τον Κ.Α. 10.6613.0006 του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 µε 
την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογράφησης». 
 
 
 
Συν. 1) Τα πρακτικά αξιολόγησης  του διαγωνισµού  
        2) Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων  

 
 

    Η Αντιδήµαρχός  
    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 «Προµήθεια Αναλωσίµων εκτυπωτών,φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, 

µπαταριών και µικροϋλικών» 
 

Στον Άγιο Στέφανο, την 25η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (απόφαση 
84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)   
 
1. Καρακάση Αναστασίας      
2. Αρβανίτη Βασιλικής, και  
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινής  

 
διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισµός (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 1906 και αρ. πρωτ. 
26423 / 18-9-2015) µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
συνολική τιµή για την ανάθεση της Προµήθεια Αναλωσίµων εκτυπωτών,φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 
φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών όπως αυτά προσδιορίζονται µε τις από 31/7/2015 Τεχνικές 
Προδιαγραφές που συνέταξε το Γραφείο Πληροφορικής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, 
συνολικά για δώδεκα (12) µήνες, στο ποσό των 15.680,52 ευρώ και θα βαρύνει τον  Κ.Α 10.6613.0006 
προϋπολογισµού ο.ε. 2015 του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (µέχρι τις 11:30πµ) προσήλθαν και κατέθεσαν  προσφορά 
οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

4) RethINK A.E.B.E. παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 

∆ήµου (αρ.πρωτ.26854/23-9-2015) 

5) ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ.πρωτ.26911 / 23-9-2015), 

6) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS  

 
Στις 11:30π.µ. έληξε ο χρόνος επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε στην 
αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους. Στη 
συνέχεια, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξήλθαν και η συνεδρία έγινε µυστική. 
          Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε και µονόγραψε τα δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
όλα τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων ήταν πλήρη. 
Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών την 
Τετάρτη 30-9-2015 , ώρα 09:00π.µ. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/28-4-2015 Α∆Σ) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Καρακάση Αναστασία  

 

Αρβανίτη Βασιλική      

 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Προµήθεια Αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, 

µπαταριών και µικροϋλικών» 
 
 
Στον Άγιο Στέφανο, την 30η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (Απόφαση 
84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) αποτελούµενη από τους 
 
1. Καρακάση Αναστασία 
2. Αρβανίτη Βασιλική και  
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  

 
και σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 του διαγωνισµού «Προµήθεια Αναλωσίµων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών», ο οποίος διενεργήθηκε στις 
25.09.2015 (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 1906 και αρ. πρωτ. 26423 / 18-9-2015) 
και του σχετικού 27267/28-9-2015 εγγράφου του δήµου προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων 
διενεργήθηκε η αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών  των εταιρειών:  
 
7) RethINK A.E.B.E. παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου (αρ.πρωτ.26854/23-9-2015) 

8) ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (αρ.πρωτ.26911 / 23-9-2015), 

9) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS 

 

Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές των 

διαγωνιζόµενων ήταν σύµφωνες µε τη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της αποσφράγισης των Οικονοµικών 

Προσφορών την ∆ευτέρα 5-9-2015,ώρα 09:00π.µ. 

 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 
 
 
Καρακάση Αναστασία 
 
Αρβανίτη Βασιλική και  
 
Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
 
 
 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος,   5-10-2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No3  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 84 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Αναλωσίµων εκτυπωτών , 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» , προϋπολογισµού 
δαπάνης  15.680,52 € µε ΦΠΑ 23% 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 5η του µήνα Οκτωβρίου   του έτους 
2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 09:00 π.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών, στον πρόχειρο διαγωνισµό για την 
«Προµήθεια Αναλωσίµων εκτυπωτών , φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών». 
 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1.  Καρακάση Αναστασία,   Πρόεδρος     

2.  Αρβανίτη Βασιλική , τακτικό  µέλος 

3.  Θεοδοσιάδου Φωτεινή , τακτικό µέλος  

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  σε συνέχεια του Πρακτικού Νο2 και του σχετικού 27664/1-
10-2015 εγγράφου του δήµου προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων, προχώρησε στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά 
το προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω εταιρειών: 

 
- RethINK Α.Ε.Β.Ε 
- ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
-ACTIVE COMPUTER SYSTEMS  
  
 Στην συνεδρίαση της  Ε.∆. για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών δεν 
παρευρέθη κανείς από του συµµετέχοντες . 
 Ακολούθως η Επιτροπή, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. Συνοπτικά οι οικονοµικές προσφορές (µε Φ.Π.Α.) των συµµετεχουσών 
εταιρειών έχουν ως εξής: 
 



 
  
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :  
1) τις προσφορές των προµηθευτών  
2) τα άρθρα , 9,12,15 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ  
3) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν 3463/09 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση  της προµήθειας στην εταιρεία 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ για το ποσό των 5.301,64 € συµπ/νου ΦΠΑ 23% . 
 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν  πρακτικό. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα  
 
 
 
       Η Πρόεδρος        Τα µέλη  
        1) Αρβανίτη Βασιλική  
 
Καρακάση Αναστασία                                                    2) Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
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