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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ: 14995 
∆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 : Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού και την ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου. 
 
 
Με την αριθµ. 244/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  εγκρίθηκε η 
προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού για διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Με την υπ' αριθµ. 255/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΕΣΞΩ93-ΩΑΛ), 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού δηµοσίου 
ανοικτού διαγωνισµού για την παροχή της εν θέµατι προµήθειας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
38250,00€. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 33700/3053/19-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός για τις 7/11/2017.  
 
Με την αριθµ 332/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  αποφασιστικέ: α) η κήρυξη του 
διαγωνισµού της 7ης/11/2017 για τη προµήθεια επίπλων ως άγονη  β) η επανάληψη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µετά από τροποποίηση της αριθ. 3/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και γ) η διενέργεια νέου συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39271/3448/28-11-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός για τις 19/12/2017.  
 
Με την αριθµ. 11/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  αποφασιστικέ α) η  ακύρωση του 
διαγωνισµού της 19ης/12/2017 για τη προµήθεια επίπλων καθώς δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση 
δηµοσίευσης της προκήρυξης στον εθνικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/2007, και 
το γεγονότος ότι για τις συµβάσεις που ενέπιπταν στους ν. 3669/2008, 3316/2005 στο πδ 
118/2007 και στην ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) η υποχρέωση δηµοσίευσης εξακολουθεί να 
ισχύει στον εθνικό τύπο µέχρι 31/12/2017, ενώ η υποχρέωση δηµοσίευσης στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο εξακολουθεί να ισχύει µέχρι 31/12/2020. (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Οδηγία 
19), και β) η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την αριθµ 22/2017 Τεχνικής 
Μελέτης όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα «’Έπιπλα – σκεύη», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 38.250,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5889/877/20-03-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός για τις 7.3.2018.  
 
Με την αριθµ. 83/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε : η ανακήρυξη της  
εταιρίας µε την επωνυµία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”, µε 
ΑΦΜ.  094104476, ∆ΟΥ  Α΄ ΣΕΡΡΩΝ, και µε έδρα επί της ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Σέρρες, 
ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Α:  Έπιπλα Γραφείου του συνοπτικού διαγωνισµού µε 
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τίτλο «προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 5889/877/20-02-2018)», αντί 
του  ποσού των 21.493,91€, πλέον 5.158,51€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού 
των 26.652,42€, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
διακήρυξης. 
 
Με την αριθµ. πρωτ. 12403/29-03-2018 επιστολή της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσκάλεσε το 
προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 
75 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε  εµπρόθεσµα µε την αριθ. πρωτ. 13416/5-4-2018 φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Τη ∆ευτέρα 16/04/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού» που συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 287/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανωτέρου συνοπτικού διαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το 
Νο2/16-04-2018 Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 
  
«Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 287/2017  απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να διενεργήσει το διαγωνισµό της ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 

∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 877 και Αρ.Πρωτ.5889/20-02-2018, για την ανάθεση της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.250,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

   

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 1/07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής  του διαγωνισµού για την ανάθεση της  

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” και της υπ΄αρ.πρωτ. 12403/29-03-2018 

έγγραφης πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε στο ∆ηµαρχείο του 

∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα 16 Απριλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ, προκειµένου να ελέγξει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, αποτελούµενη από τους :  

 

1. Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2. Τριανταφύλλου-Τριανταφυλλίδου Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη,  λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του  Ν.4412/2016, την υπ’αρ. 

5889/877/20-02-2018 διακήρυξη, και τον από 07-03-2018  φάκελο προσφοράς της εταιρείας 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”,  η οποία κατέθεσε τεχνική 

και οικονοµική προσφορά µόνο για το σύνολο της Οµάδας Α (έπιπλα γραφείου), προέβησαν στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης 

(αρ.πρωτ.13416/05-04-2018). 

 

Κατά τον έλεγχο  διαπίστωσαν την πληρότητα και εγκυρότητά τους και προτείνουν  στην Οικονοµική 

Επιτροπή την κατακύρωση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην εταιρεία 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”,  µε ΑΦΜ 094104476 ∆ΟΥ 

Α΄ΣΕΡΡΩΝ για την οµάδα Α (έπιπλα γραφείου) µε : 

 

 

OMA∆Α Α “ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” : 26.652,42 € (µε ΦΠΑ), λόγω του ότι η προσφορά της ανταποκρίνεται 

στους όρους της διακήρυξης και είναι εντός του προϋπολογισµού για την παραπάνω προµήθεια. 

  
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5889/877/20-03-2018 ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ: 18PROC002690082 

2018-02-20), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το Πρακτικό Νο2/16-04-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

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

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 
1. η έγκριση του Πρακτικού Πρακτικό Νο2/16-04-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. η ανακήρυξη της  εταιρίας µε την επωνυµία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό 

τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”, µε ΑΦΜ.  094104476, ∆ΟΥ  Α΄ ΣΕΡΡΩΝ, και µε έδρα επί 
της ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Σέρρες, ως οριστικού αναδόχου για την οµάδα Α:  
Έπιπλα Γραφείου του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «προµήθεια επίπλων και κινητού 

εξοπλισµού (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 5889/877/20-02-2018)», αντί του  ποσού των 
21.493,91€, πλέον 5.158,51€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 
26.652,42€, γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Αγαθοκλέους Ακρίτιδη Αγγέλα  
 
 
 
 

Συν.  
1. Το  Πρακτικό Νο2/16-04-2018  του εν λόγω διαγωνισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 16-04-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1   

  

Τ.Κ.: 145 65  Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν*2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 287/2017  απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να διενεργήσει το διαγωνισµό της ∆ιακήρυξης του 

∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 877 και Αρ.Πρωτ.5889/20-02-2018, για την ανάθεση 

της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

38.250,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

   

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 1/07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής  του διαγωνισµού για την ανάθεση 

της  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” και της υπ΄αρ.πρωτ. 

12403/29-03-2018 έγγραφης πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού συνήλθε στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα 16 Απριλίου 2018 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ, προκειµένου να ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου, αποτελούµενη από τους :  

 

4. Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

5. Τριανταφύλλου-Τριανταφυλλίδου Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

6. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη,  λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του  Ν.4412/2016, 

την υπ’αρ. 5889/877/20-02-2018 διακήρυξη, και τον από 07-03-2018  φάκελο προσφοράς της 

εταιρείας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο “∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”,  η οποία 

κατέθεσε τεχνική και οικονοµική προσφορά µόνο για το σύνολο της Οµάδας Α (έπιπλα 

γραφείου), προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισε ο 

προσωρινός µειοδότης (αρ.πρωτ.13416/05-04-2018). 

 

Κατά τον έλεγχο  διαπίστωσαν την πληρότητα και εγκυρότητά τους και προτείνουν  στην 

Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ µε το διακριτικό τίτλο 

“∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ”,  µε ΑΦΜ 094104476 ∆ΟΥ Α΄ΣΕΡΡΩΝ για την οµάδα Α (έπιπλα 

γραφείου) µε : 
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OMA∆Α Α “ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” : 26.652,42 € (µε ΦΠΑ), λόγω του ότι η προσφορά της 

ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης και είναι εντός του προϋπολογισµού για την 

παραπάνω προµήθεια. 

  
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
      

 

 

 

 Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή 1)Τριανταφύλλου-Τριανταφυλλίδου                 
Ειρήνη 
 
 
 
2) Τσινικάλη Ελένη 

 
 
 


