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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών 

Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 Με την υπ' αριθµ. 16/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών Μεταφορικών 

Μέσων »» µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.    
 
Με την υπ’ αριθµ. 82/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν α) η 
διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.999,94€ σε βάρος των Κ.Α. ο.ε. 2015 ως εξής: 
1.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
2.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
2.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και 
999,94 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
του Προϋπολογισµού 2015 και β) η 6/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι 
σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 10233/713/23-04-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 07-05-2015. 
 
 
Με την 169/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος 
και αποφασίστηκε η συνέχιση του µε επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού µε τους ίδιους 
όρους. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15590/1107/8-6-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός για τις 17-06-2015. 
 
Με την 389/8-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  ο διαγωνισµός κηρύχθηκε 
άγονος και αποφασίστηκε η συνέχιση του µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Ο ∆ήµος 
∆ιονύσου προχώρησε µε την αριθµ. πρωτ. 35685/17-12-2015 δηµόσια πρόσκληση για την 
υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς.  Η συγκεκριµένη 
διαδικασία κατέστη άγονη και επανήλθε µε την αριθµ. πρωτ. 36540/28-12-2015 δηµόσια 
πρόσκληση. 
Στην ανωτέρω πρόσκληση, µε την αριθµ. πρωτ. 36570/29-12-2015 προσφορά του  
ανταποκρίθηκε η εταιρία µε την επωνυµία «Α. ΚΑΡΑΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» . 
 
 

 



 Τη Τετάρτη 05/04/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
84/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να αξιολογήσει τις 
προσφορές των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων για την ανάδειξη αναδόχου 
της πιο πάνω προµήθειας. 
 
Η Επιτροπή συνέταξε την από 18/04/2016 Γνωµοδότηση που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε την οποία: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου  σήµερα την 18 Απριλίου  2016  ηµέρα Τετάρτη η Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ.  84/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούµενη 
από τους: 
 
Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Αρβανίτη Βασιλική, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος 

           
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις των άρθρων του ΕΚΠΟΤΑ 
2) Την  υπ’ αριθ. 16/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  έγκριση της 
διενέργειας της «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων». 
3)Την 389/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάθεση της προµήθειας µε 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για το σύνολο των ειδών. 
4) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 36570/29-12-2015 προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΡΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
 

διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά είναι µεγαλύτερη κατά 25%του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.» 
 
 
  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 προτείνεται 
 
1. η έγκριση της Γνωµοδότησης από 18/04/2016. 
 
2. Τη κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου. 
 
3. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ύστερα από νέα  µελέτη. 
 
 
 
Συν. Το από 18/04/2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής  του εν λόγω διαγωνισµού. 
 
 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
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        ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
 

Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου  σήµερα την 18 Απριλίου  2016  ηµέρα Τετάρτη η Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ.  84/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούµενη 
από τους: 
 
Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Αρβανίτη Βασιλική, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος 

           
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις των άρθρων του ΕΚΠΟΤΑ 
2) Την  υπ’ αριθ. 16/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  έγκριση της 
διενέργειας της «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων». 
3)Την 389/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάθεση της προµήθειας µε 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για το σύνολο των ειδών. 
4) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 36570/29-12-2015 προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΡΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
 

διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά είναι µεγαλύτερη κατά 25%του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

   1) Τσέλιος Παναγιώτης 
            

               2) Αρβανίτη Βασιλική 
 

        3) Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
 


