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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 7/12/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 42442 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   

ΘΕΜΑ: Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού 
προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

 
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ003733326 2018-09-24. 
 
Η έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος έλαβε Α∆ΑΜ: 
188REQ003794090 2018-10-05, και εκδόθηκε η αριθ.  614/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: 
Ω9∆1Ω93-1ΣΟ) 
 
Με την αριθµ. 429/2018 (Α∆Α: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
(AOE), εγκρίθηκαν: α) η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού β) η σχετική 
µελέτη & οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39887/4466/19-11-2018 (18PROC004026354 2018-11-
19) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις  
5/12/2018.  
 
Τη Τετάρτη 5/12/2018, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) δεν 
συγκροτήθηκε δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών της Επιτροπής 
παραβρέθηκαν µόνο το ένα (1), ήτοι  η Πρόεδρος. 
 
Η Πρόεδρος κατέγραψε το γεγονός στο από 5/12/2018 έγγραφο της  που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, προσήλθαµε σήµερα 5 ∆εκεµβρίου 
2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πµ, προκειµένου η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού να διεξάγει τον εν θέµατι συνοπτικό διαγωνισµό µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 
του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 21/2018 µελέτη 
της ∆/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από τους: 
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1.      ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.      ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος ( δεν προσήλθε 
) 
 
3.     ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος ( δεν προσήλθε 
) 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας, την αριθ. πρωτ. 
39897/19-11-2018 πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών 
καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 39887/4466/19-11-2018 
(18PROC004026354 2018-11-19) διακήρυξης  διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε 
απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν µόνο 
το ένα (1). Ως εκ τούτου, η Πρόεδρος δεν  κήρυξε την έναρξη των 
διαδικασιών της δηµοπρασίας.» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39887/4466/19-11-2018 (18PROC004026354 2018-

11-19) ∆ιακήρυξη  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το έγγραφο της Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνσιµού από 5/12/2018. 

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

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

1. η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας  µε τους ίδιους όρους, την ίδια 

µελέτη και την ίδια σύνθεση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

Κοινοποίηση:   
1. ∆ήµαρχο 
2. Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
3. Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος 
5. ∆/νση Προσωπικού    
 

Συν.  Το από 6/12/2018  Πρακτικό της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 5-12-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
    
    

 
 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
29.760,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, προσήλθαµε σήµερα 5 ∆εκεµβρίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πµ, προκειµένου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να 
διεξάγει τον εν θέµατι συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 
21/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από τους: 
 
1.      ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.      ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος (δεν προσήλθε ) 
 
3.     ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος (δεν προσήλθε ) 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου 
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας, την αριθ. πρωτ. 39897/19-11-2018 
πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών καθώς και τους όρους της 
υπ’ αρ. 39887/4466/19-11-2018 (18PROC004026354 2018-11-19) διακήρυξης  
διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών 
παραβρέθηκαν µόνο το ένα (1). Ως εκ τούτου, η Πρόεδρος δεν  κήρυξε την 
έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας. 
 
 
Η Πρόεδρος        
 
 
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ 

 


