
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   19/9/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 25463 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                      
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Νο.1 & Νο. 2  του πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια 
και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου 
∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης  37.820,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 
3. Την υπ’ άριθµ 132/13-7-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας.  

4. Την υπ’ άριθµ 147/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διόρθωσης της αριθµ. 132/13-7-2016 

Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον Κ.Α του προϋπολογισµού 2016 και τον τίτλο  
5. Την υπ’ άριθµ 274/ 29/8/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η 

διάθεση πίστωσης του ποσού των 37.820,00€ σε βάρος του Κ.Α  15.7135.0010 µε τίτλο «Προµήθεια και 

τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆Κ. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου 

∆ιονύσου»  Προϋπολογισµού 2016  β) η 13/2016 Μελέτη της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί 

όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού 

δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ Αγίου Στεφάνου,  ∆ήµου ∆ιονύσου». 

6. Το Πρακτικό Νο1 (07-09-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 63/2016 ΑΟΕ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «....Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα 

στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της υπ’αριθµ. πρωτ. 

23389/29-8-2016 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να 

παραδώσουν τις προσφορές τους. Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι προσφορές : 1. 

ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ, µε αρ. πρωτ. 23854/05-09-2016 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να 

καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες εταιρείες: 2 . ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ 3. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΕ 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 των 

δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :1)Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής της ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ήταν πλήρης, 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.  2)Από το πιστοποιητικό επιµελητηρίου που προσκόµισε ο συµµετέχων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ι.ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ  δεν προκύπτει συνάφεια µε το αντικείµενο της διακήρυξης .3)Η εταιρεία ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΕ δεν προσκόµισε το πιστοποιητικό επιµελητηρίου που να αναφέρεται στο αντικείµενο των εργασιών της.  Συνεπώς 

οι συµµετέχοντες: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ & 2. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αποκλείστηκαν από τον διαγωνισµό. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα 

ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ, που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο και διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά του είναι 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης .  Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της 

οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο, την 

Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος)....» 

7. Το Πρακτικό Νο2 (16-09-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 63/2016 ΑΟΕ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε 

την 16η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να 

προχωρήσει στην αποσφράγιση της  οικονοµικής  προσφοράς, που υποβλήθηκε στον πρόχειρο διαγωνισµό για 

την«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου 

∆ήµου ∆ιονύσου», και που κρίθηκε αποδεκτή µε το υπ΄ αριθµ. 1/07-09-2016 πρακτικό αξιολόγησης. Η παραπάνω 



εταιρεία είναι : Η ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ  Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 

προσφοράς του διαγωνιζόµενου και κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή των 25.918,90€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 32.139,44€ 

µε ΦΠΑ για την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου.Η 

επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη 1) την προσφορά του προµηθευτή καθώς και2) τα άρθρα, 9, 12, 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 της διακήρυξης στην εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε...» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  
 
1.- Την έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο 2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2 - Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε (ΑΦΜ:998616282.∆.Ο.Υ Β’ 
ΛΑΡΙΣΑΣ  ) αντί του ποσού των  τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρω και σαράντα τεσσάρων 
ευρω  (32.139,44€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Τα πρακτικά Νο1 , Νο2
και διαγωνισµού της 7ης Σεπτεµβρίου
2016.  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

, 
  

 



 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 07-09-2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   

Τηλέφωνο: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2108141421   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 

  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ 63/2016 Απόφαση  

Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου 
στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης  
37.820,00€. 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 7η  Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 23394/30-8-2016 

έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 

1. Κωνσταντίνου Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2. Νικοκάβουρα Καλλιόπη, ως τακτικό µέλος 

3. Κατσουρός Βασίλειος, ως τακτικό µέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του ανωτέρω 

διαγωνισµού καθώς και τους όρους της υπ’αριθµ. πρωτ. 23389/29-8-2016 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα 

έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

 

Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι προσφορές : 

 

1. ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ, µε αρ. πρωτ. 23854/05-09-2016 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι 

ακόλουθες εταιρείες: 

 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ 

3. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 

 

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 των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι : 

 

1. Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής της ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους 

της διακήρυξης.   

2. Από το πιστοποιητικό επιµελητηρίου που προσκόµισε ο συµµετέχων ΓΕΩΡΓΙΟ Ι.ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ δεν 

προκύπτει συνάφεια µε το αντικείµενο της διακήρυξης . 



3. Η εταιρεία ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ δεν προσκόµισε το πιστοποιητικό επιµελητηρίου που να 

αναφέρεται στο αντικείµενο των εργασιών της. 

Συνεπώς οι συµµετέχοντες:  

 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ &  

2. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  

 

αποκλείστηκαν από τον διαγωνισµό. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς του 

συµµετέχοντα ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ, που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο και διαπιστώθηκε ότι τα 

δικαιολογητικά του είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης .   

 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του 

διαγωνιζόµενου ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο, την Παρασκευή 16 

Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος):  

 
 

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 

  

Κωνσταντίνου Στυλιανή 1) Νικοκάβουρα Καλλιόπη 

2) Κατσουρός Βασίλειος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Συνηµµένα: 

1 Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2 Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

 



 
 
 



 
 
 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 16-09-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2108141421   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ 63/2016 Απόφαση  

Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου 

στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης  

37.820,00€. 

 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, 
σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να προχωρήσει στην αποσφράγιση της  οικονοµικής  προσφοράς, 
που υποβλήθηκε στον πρόχειρο διαγωνισµό για την«Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού 
δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», και που κρίθηκε αποδεκτή µε το 
υπ΄ αριθµ. 1/07-09-2016 πρακτικό αξιολόγησης. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες : 

 

4. Κωνσταντίνου Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

5. Νικοκάβουρα Καλλιόπη, ως τακτικό µέλος 

6. Κατσουρός Βασίλειος, ως τακτικό µέλος 

 

Η παραπάνω εταιρεία είναι : 

 

 Η ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου και 

κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή των 25.918,90€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 32.139,44€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια 

και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου. 

 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη 1) την προσφορά του προµηθευτή καθώς και 
 
2) τα άρθρα, 9, 12, 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 της διακήρυξης στην εταιρεία 

ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.  
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Κωνσταντίνου Στυλιανή 1) Νικοκάβουρα Καλλιόπη 

2) Κατσουρός Βασίλειος 



 


