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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων». 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί 
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την 118/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας . 

5. Την υπ’ αριθ. 25/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002117800 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002463167 
8. Την 370/12.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη  για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων και η διάθεση πίστωσης 
69.933,14€ σε διάφορους Κ.Α. β)η  υπ’ αριθ. 25/2017  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) 
οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η 
επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού 

9.  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 42639/3802/21.12.2017 διακήρυξη  
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4451/6.2.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 370/12.12.2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«… Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 42639/3802/21-12-2017 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της προµήθειας οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων, για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 
παρατηρεί τα εξής : 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 51415, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
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προσφορών, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, τη 17/01/2018 και ώρα 15:00µµ. και  ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 24/01/2018 και ώρα 10:48πµ. 
 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης  αποφασίστηκε: 

η αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ακόλουθων 
οικονοµικών φορέων: 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 
συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 
Υποβολή  

1 «ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

86627 1820/12-01-2018 

2 «Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

85497 2330/17-01-2018 

3 «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

85957 2524/18-01-2018 

 
Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η  
Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 10:00π.µ..  
 
Στις 02/02/2018, ηµέρα Παρασκευή, η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 51415 και 
διαπίστωσε ότι οι οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες. Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το 
στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν (ώρα 10:19:04 πµ) και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι οι 
οικονοµικοί  φορείς είχαν υποβάλει τις προσφορές και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 
 Προµηθευτής Α/Α  

προσφοράς 
συστήµατος 

ΟΜΑ∆Α  Προσφορά  
(EUR) 

ΦΠΑ 
24%(EUR) 

Προσφορά µε 
ΦΠΑ 24% (EUR) 

1 «ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

86627 ΟΜΑ∆Α ∆ 
(ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ) 

10.076,00 2.418,24 12.494,24 

2 «Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

85497 ΟΜΑ∆Α ∆ 
(ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ) 

      
8.198,72 

               
1.967,69 

10.166,41 

3 «ΤΕΙΛΟΡΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» 

85957 ΟΜΑ∆Α Β  (ΥΛΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙ
ΟΥ) 

 9.323,30 2.237,59 11.560,89 

 
 
Από τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές η Επιτροπή  έκανε δεκτές: 

1) την επιχείρηση «ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι η οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του 
προϋπολογισθέντος κόστους,  
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2) την επιχείρηση  «Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, και 

3) την επιχείρηση «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,  
διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.  

  

Από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθέντων οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο αυτών 
από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, ανά οµάδα, τις 
εταιρείες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσαν ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους.   

Αναλυτικότερα προτείνονται ως προσωρινοί ανάδοχοι, ανά οµάδα, οι εταιρείες που 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 Προµηθευτής Α/Α  

προσφοράς 
συστήµατος 

ΟΜΑ∆Α  Προσφορά  
(EUR) 

ΦΠΑ 
24%(EUR) 

Προσφορά 
µε ΦΠΑ 24% 
(EUR) 

1 «Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

85497 ΟΜΑ∆Α ∆ 
(ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ) 

      
8.198,72 

               
1.967,69 

10.166,41 

2 «ΤΕΙΛΟΡΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» 

85957 ΟΜΑ∆Α Β     
(ΥΛΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕ
ΙΟΥ) 

 9.323,30 2.237,59 11.560,89 

 
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 παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  µε ΑΦΜ 997833322 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  , ως προσωρινού 
αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Β «Υλικά χρωµατοπωλείου» και µέχρι το ποσό των 11.560,89€  
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισµού   . 
 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε ΑΦΜ 081442175 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως προσωρινού 
αναδόχου για την  ΟΜΑ∆Α ∆, « Σιδηρικά» και µέχρι τα ποσά των 10.166,41€  συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν  η 
χαµηλότερη. 
 
4.-Την ανακήρυξη των οµάδων :  Α « Υλικά Οικοδοµής» ποσού 30.181,60€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ , Γ « Ξυλεία» ποσού 2.438,21€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, Ε « 
Αλουµίνια (πρώτη ύλη και εργασία κατασκευής & εγκατάστασης )» ποσού 8.472,92€ 
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  ως άγονες καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά και τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 25/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
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5.-Την  έγκριση των επισυναπτόµενων όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για τις οµάδες :  
Α « Υλικά Οικοδοµής» ,  Γ « Ξυλεία» και  Ε « Αλουµίνια (πρώτη ύλη και εργασία 
κατασκευής & εγκατάστασης )» 
 
6.- Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να παραµείνει ίδια, όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την  υπ’ 
αριθ. 370/12.12.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


