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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισµού 94.587,00€. 
 
 Με τις αριθµ. 48/2015 & 143/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε: η διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη 
διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.    
 
 Με την αριθµ. πρωτ. 63990/35377/09-09-2015 Απόφαση Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίθηκε η εν λόγω προµήθεια οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου. 
 
 Με την αριθµ. 247/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν  
α) η δαπάνη και έγινε η  διάθεση της πίστωσης, και β) η αριθµ. 19/2015 µελέτη 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι του διαγωνισµού. 
 
  
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27046/1930/24-09-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 11689) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 2/11/2015 και ώρα 15:00µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 6/11/2015 και ώρα 10:30πµ. 
 
Με την 28/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής οι οµάδες «Επιβατικό 
Αυτοκίνητο» και «Ηµιφορτηγό Αυτοκίνητο» της µελέτης 19/2015 για την 
«Προµήθεια Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου» κηρύχτηκαν άγονες και 
αποφασίστηκε η προκήρυξη νέας διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Με την 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας «Προµήθεια Αυτοκινήτων» που αφορά σε τρία (3) επιβατικά και δύο 
(2) ηµιφορτηγά 4x4. 
 
Με την αριθµ. 155/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, και β) εγκρίθηκε η αριθµ. 7/2016 µελέτης της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  και οι σχετικοί όροι του διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15963/1020/10-06-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 25400) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 11/07/2016 και ώρα 15:00µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 15/07/2016 και ώρα 10:30πµ. 



 Τη Παρασκευή 15/07/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν κατατέθηκαν ηλεκτρονικές 
προσφορές: 
 
 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 15/07/2016 που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

 

«Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου σήµερα την 15 Ιουλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ. 63/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούµενη από τους: 
 
Τσέλιο Παναγιώτη υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Κουζινοπούλου Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος 

Βορριά Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος,           

                                           
ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 15975/2016 έγγραφη πρόσκληση της  Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ' αριθ. 25400 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 
υπ' αριθ. πρωτ. 15963/10.06.2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια Αυτοκινήτων» προϋπολογισµού 76.900,00€ άνευ ΦΠΑ. 
 
Η επιτροπή,  αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω διακήρυξη, παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 25400. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη η 11/7/2016  η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών καθορίστηκε  η 15/7/2016 και ώρα 10:30. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης),  επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 25400 και διαπίστωσε 
ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος». Η 
επιτροπή έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισµού και διαπίστωσε ότι 
δεν είχε  υποβληθεί καµία προσφορά. 
 

Η επιτροπή λοιπόν, προτείνει την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονο. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 

το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

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



1. Η έγκριση του Πρακτικών Νο1, της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης. 

 
2. Τη κήρυξη του αριθ. πρωτ. 15963/1020/10-06-2016 (α/α συστήµατος 

25400)  διαγωνισµού  ως άγονου.   
 

3. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από σχετική έγκριση 
της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  

 
Συν. ΤΟ Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια αυτοκινήτων  

 
Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου σήµερα την 15 Ιουλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ. 63/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούµενη από τους: 
 
Τσέλιο Παναγιώτη υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Κουζινοπούλου Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος 

Βορριά Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό Μέλος,           

                                           
ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 15975/2016 έγγραφη πρόσκληση της  Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ' αριθ. 25400 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 
υπ' αριθ. πρωτ. 15963/10.06.2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια Αυτοκινήτων» προϋπολογισµού 76.900,00€ άνευ ΦΠΑ. 
 
Η επιτροπή,  αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω διακήρυξη, παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 25400. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη η 11/7/2016  η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών καθορίστηκε  η 15/7/2016 και ώρα 10:30. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης),  επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 25400 και διαπίστωσε 
ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος». Η 
επιτροπή έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισµού και διαπίστωσε ότι 
δεν είχε  υποβληθεί καµία προσφορά. 
 



Η επιτροπή λοιπόν, προτείνει την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονο. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Τσέλιος Παναγιώτης 

 

Κουζινοπούλου Μαρία 

 

 

 

Βορριά Μαρία 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Η Αντιδήµαρχος 

 

 

 

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 


