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ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                        
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη  της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο «Έγκριση 
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 
εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

Με την υπ’ αριθ 189/21.06.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για την  προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου  : α) στην εταιρία BRINX 
A.E.  αντί του ποσού των 9.095,56 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  β) στην εταιρία L.N. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. αντί του  ποσού των 1.989,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ , 
και γ) στην εταιρία ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  αντί του  ποσού των 2.184,00 € 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τα είδη που αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό Νο2 της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  και αποφασίστηκε η  συνέχιση του διαγωνισµού για τα είδη που δεν 
υπήρξε συµµετοχή από κανένα προµηθευτή, µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου   . 

  Στις 28.06.2016 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έκανε ορθή επανάληψη του Πρακτικού Νο 2,   
ως προς την επωνυµία του 2ου συµµετέχοντα  από L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε στην 
ορθή επωνυµία L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε  και τους πίνακες των υπό προµήθεια ειδών 
από το 2ο και 3ο συµµετέχοντα και συγκεκριµένα  εκ παραδροµής στον πίνακα της εταιρείας L.N. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.  γράφθηκε να µας προµηθεύσει «Σετ αναπνευστικής συσκευής-προσωπίδα-
φιάλη» ποσού 1.335,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και στον πίνακα της εταιρεία ΗΛΙΑΣ 
Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. γράφθηκε να µας προµηθεύσει «Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε 
χρήση βενζινοπρίονου» ποσού 99,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Εποµένως οι πίνακες των 

προµηθευτών διαµορφώνονται ως εξής    :  
  

 Η εταιρία L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. να προµηθεύσει τον ∆ήµο ∆ιονύσου µε τα παρακάτω είδη: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
TEMAXI

A TIMH/TEMAXIO 
ΣΥΝΟΛΟ / 

ΕΙ∆ΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 300 1,35 € 405,00 € 

9 ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ  10 9,20 € 92,00 € 

14 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 10 8,30 € 83,00 € 

21 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΣΤΕΚΑΣ 12 4,50 € 54,00 € 

 
  ΣΥΝΟΛΟ: 634,00 € 

 
  ΦΠΑ 23%: 145,82 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ: 
779,82 € 
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Η εταιρία ΗΛΙΑΣ Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. να προµηθεύσει τον ∆ήµο ∆ιονύσου µε τα παρακάτω είδη: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
TEMAXI

A TIMH/TEMAXIO 
ΣΥΝΟΛΟ / 

ΕΙ∆ΟΣ 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 300 0,79 € 237,00 € 

13 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α 
- ΦΙΑΛΗ 1 1449,00 € 1.449,00 € 

16 ΣΤΟΛΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ∆ΙΚΥΚΛΟΥ (ΜΠΟΥΦΑΝ - 
ΠΑΝΕΛΟΝΙ - ΓΑΝΤΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ - 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ) 1 399,00 € 399,00 € 

 
  ΣΥΝΟΛΟ: 2.085,00 € 

 
  ΦΠΑ 23%: 479,55 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2.564,55 € 

 
  
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται: 
 

1 . -Η έγκριση του πρακτικού Νο 2- Ορθή Επανάληψη ως προς την επωνυµία του 2ου 
συµµετέχοντα και τους πίνακες των υπό προµήθεια ειδών από το 2ο και τον 3ο συµµετέχοντα   
2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού:  α) στην εταιρία L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. αντί του  
ποσού των 634,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  και β) στην εταιρία ΗΛΙΑΣ Λ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  αντί του  ποσού των 2.085,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 
για τα είδη που αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό Νο2 Της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  και 
3.- Κατά τα λοιπά ισχύει η 189/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
    
 
 
       Η Αντιδήµαρχος  
          Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
 
            Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 
Συν. Το Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού - Ορθή Επανάληψη ως προς την επωνυµία 
του 2ου συµµετέχοντα και τους πίνακες των υπό προµήθεια ειδών από το 2ο και τον 3ο 
συµµετέχοντα 
 


