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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων» για τις οµάδες Α 
(υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε (Αλουµίνια). 
 
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. 
11. Την υπ’ αριθ. 39/20.02.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , µε την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί 
ανάδοχοι για τις οµάδες Β «Υλικά χρωµατοπωλείου» και ∆ «Σιδηρικά», οι οµάδες Α «Υλικά 
Οικοδοµής»,Γ « Ξυλεία» και Ε «Αλουµίνια» ως άγονες και η συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό. 

12. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 7126/968/23.02.2018 διακήρυξη. 
13. Το Πρακτικό Νο 1 (αριθ. πρωτ. 1154/21.03.2018) της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισµού , 

σύµφωνα µε το οποίο :  
 
«Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 
ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
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προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες 
επιχειρήσεις: 
 

� Για λογαριασµό της εταιρείας Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε., κατέθεσε κατόπιν εξουσιοδότησης 
του νόµιµου εκπρόσωπου ο κ. Γλεούδης Αυγουστίνος του Νικολάου. 
 

Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να 
παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές,  
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 7126/968 / 23/02/2018 ∆ιακήρυξης.  
 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε προσφορά από τους: 

� ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
(Α.Π.:9006/12-03-18) 

� Αφοι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ Ο.Ε. (Α.Π.:8984/12-03-18) 
� MINERAL TRADE LTD (Α.Π.:9086/12-03-18) 

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος 
κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, 
φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4, αποσφράγισε τους κυρίως 
φακέλους των προσφορών, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τους 
φακέλους των τεχνικών προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν. Μονογραφήθηκαν δε και 
σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές 
προσφορές, ανά φύλλο. 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι τόσο οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, όσο και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών όλων των  συµµετεχόντων, είναι 
πλήρεις και οµόφωνα τους αποδέχεται, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
που προβλέπονται από τη διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή έκρινε πως η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών δύναται να 
πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµέρα και προχώρησε µε τη σειρά στην αποσφράγιση αυτών. 
 
1)  Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 22.086,70€ 

ΟΜΑ∆Α Γ 1.907,19€ 

ΟΜΑ∆Α Ε 6.787,00€ 

 
 
2) Αφοι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ Ο.Ε. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 22.706,00€ 

 
3) MINERAL TRADE LTD 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 22.334,00€ 

 
4) ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Ε 6.710,00€ 

 
  
 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ.  7126/968 / 23-02-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις   υποβληθείσες  προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 
α) Την ανάδειξη της επιχείρηση Αφοι Σ. Μαραγκού Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για τις Οµάδες 
Α & Γ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και την οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσε οι τιµές του ήταν χαµηλότερες του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 
 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 22.086,70€  

ΟΜΑ∆Α Γ 1.907,19€  

 
 
β) Την ανάδειξη της επιχείρηση ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για την Οµάδα Ε, γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Σύµφωνα µε το 
παραπάνω σκεπτικό και την οικονοµική προσφορά που κατέθεσε οι τιµές του ήταν χαµηλότερες 
του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

ΟΜΑ∆Α Ε 6.710,00€  

 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται 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 Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε. µε ΑΦΜ 092817770 ∆ΟΥ 
Ελευσίνας  , ως προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α «Υλικά Οικοδοµής» και µέχρι το 
ποσό των 27.387,50€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και για την ΟΜΑ∆Α Γ «Ξυλεία» 
και µέχρι το ποσό των 2.364,91€  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. 
 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ 998170894 ∆ΟΥ Ι∆ Αθηνών, ως 
προσωρινού αναδόχου για την  ΟΜΑ∆Α Ε, « Αλουµίνια» και µέχρι το ποσό των 8.320,40€  
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
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τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά 
ήταν  η χαµηλότερη. 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


