
Σελίδα 1 από 2 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος    21/09/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ : …25829…                
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
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ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630             
 
                                                                                                                                    
       
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια παιχνιδιού 
σκακιού (σετ πιόνια) για κοινόχρηστους χώρους και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
  Με την υπ αριθ. 69/20.04.2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας παιχνιδιού σκακιού για κοινόχρηστους χώρους . 
 
      Με την υπ’αριθ.265/29.08.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη για την εν θέµατι  προµήθεια , η διάθεση της πίστωσης ποσού 2.790,00€ σε βάρος του Κ.Α 
35.7135.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων(Παγκάκια, κάδοι , 
φωτιστικά, κλπ.)  » , και  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 20/2016 µελέτη  που συνέταξε η ∆/νση 
Περιβάλλοντος και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1591/24274/08.09.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 20.09.2016. 
 
 Στις 20.09.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε  πρακτικό  που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 

«…..Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε να καταθέσει  φάκελο ενώπιον 

της επιτροπής,  η επιχείρηση: 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ALL ATHLETICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ . 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, 

η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της επιχείρησης  ήταν πλήρη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς 

της επιχείρησης.  

 Μετά τον έλεγχο αυτής  διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά  ήταν σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης.  

 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής της προσφοράς, και 

κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ(€) 

ΣΕΤ ΠΙΟΝΙΑ ΣΚΑΚΙΟΥ-ΓΙΓΑΣ(16 
ΛΕΥΚΑ-16ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 32 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

GC-25 440,00(€)  5 ΣΕΤ 2.200,00(€) 

  ΣΥΝΟΛΟ  2.200,00(€) 

  ΦΠΑ 24%     528,00(€) 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.728,00(€) 

 
 
 
Η επιτροπή διαγωνισµού κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν 
1)Την υπ’ αρ. Πρωτ.: 24274/ αρ.απόφ.∆ηµ.1591/08-09-2016, διακήρυξη, 
2) Την προσφορά της συµµετέχουσας εταιρείας    
3) τα άρθρα 9, 15,και 23 του ΕΚΠΟΤΑ 
4) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση της προµήθειας, στην επιχείρηση: 
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ALL ATHLETICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ, που κατέθεσε προσφορά  ως εξής: 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ(€) 

ΣΕΤ ΠΙΟΝΙΑ ΣΚΑΚΙΟΥ-ΓΙΓΑΣ(16 
ΛΕΥΚΑ-16ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 32 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

GC-25 440,00(€)  5 ΣΕΤ 2.200,00(€) 

  ΣΥΝΟΛΟ  2.200,00(€) 

  ΦΠΑ 24%     528,00(€) 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.728,00(€) 

 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα….» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
  Ι.-Η έγκριση του πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισµού , 
 ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια παιχνιδιού σκακιού (σετ πιόνια)  ,  στην 
επιχείρηση: ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ALL ATHLETICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ αντί του ποσού των 2.728,00€  συµπ/νου 
ΦΠΑ. 
 
 

Η Αντιδήµαρχος  
          Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
 
            Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
Συνηµµένα: 

1.Τα πρακτικά αξιολόγησης  του διαγωνισµού  

2.Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα  


