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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ :1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από το 
∆ηµοτικό συµβούλιο  για την  ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής 
Προστασίας  », προϋπολογισµού 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια 
µελέτη. 

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’ αριθµ. 69/20-4-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της 

προµήθειας. 

4)  Την υπ’ αριθµ 160/ 24-5-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) 

η διάθεση πίστωσης του ποσού των 19.962,16 € σε βάρος του Κ.Α  70.7131.0004 µε τίτλο 

«Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας » Προϋπολογισµού 2016  και β) η 9/2016 

µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας» 

5) Την υπ’ αριθµ 172/ 07-06-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η  
«Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 21,155,158, 159, 160,163 /2016 Αποφάσεων Ο.Ε. λόγω αύξησης 
συντελεστών ΦΠΑ».  

6) Την υπ’ αριθµ 211/ 2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) το 
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια ειδών 
Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) η 
επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας  », 
προϋπολογισµού 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους 
όρους διακήρυξης.  

7) Το Πρακτικό (20-7-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(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 διακήρυξης και 
αφού ήρθε η ώρα έναρξης του διαγωνισµού (ήτοι 9:30 πµ), κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού δε προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για υποβολή προσφοράς, ούτε είχε αποσταλεί 
κάποια προσφορά έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, όπως ορίζει η διακήρυξη. 
Στις 10:00 πµ, η Επιτροπή κήρυξε την λήξη της αποδοχής προσφορών και µη υπάρχοντος 
ενδιαφεροµένου, ο  διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος..» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Λαµβάνοντας  υπ’ όψιν  τα  ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής 

για: 

1.- Την έγκριση του Πρακτικού (20-07-2016),  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού,  όπου κηρύσσεται Άγονος ο ∆ιαγωνισµός  
 
 
2.- Τη Συνέχιση της διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για την  ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη. 
 
. 
  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

   
ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: Το πρακτικό 20-7-2016 
του διαγωνισµού της 20Ης Ιουλίου 
2016 
 
Eσωτ. ∆ιανοµή 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
▪ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 20/7/2016 

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29   
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 63/2016 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου για την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας», 

προϋπολογισµού δαπάνης 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα 20 Ιουλίου 2016, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 9:30, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 19938/14-7-2016 έγγραφη πρόσκληση της 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, 

αποτελούµενη από τους: 

 

1. Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο,  

2. Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Τακτικό Μέλος και  

3. Κολοβού Περιστέρα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος. 

 

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

ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης του 

διαγωνισµού (ήτοι 9:30 πµ), κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 

προσφορές τους. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δε προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 

υποβολή προσφοράς, ούτε είχε αποσταλεί κάποια προσφορά έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, 

όπως ορίζει η διακήρυξη. 

 

Στις 10:00 πµ, η Επιτροπή κήρυξε την λήξη της αποδοχής προσφορών και µη υπάρχοντος 

ενδιαφεροµένου, ο  διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος.  

 

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

 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

Τσέλιος Παναγιώτη 1) Κανλή Ειρήνη 

 

2) Κολοβού Περιστέρα 

 


