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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πρασίνου»  
 
 
 Με τις υπ’ αριθµ. 143/2012 & 219/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την την 
«Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πρασίνου» και β) οι τεχνικές 
προδιαγραφές οι όροι διακήρυξης  
 
 Με την αριθ. 1487/19994/28.06.2012 απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου O 
διαγωνισµός διενεργήθηκε την 6η Ιουλίου 2012 µε τους ίδιους όρους. 
 
 Στις 06/07/2012, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την « Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 
πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.11/2012 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό 
για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρου εργασίας.  
 
 Με την 286/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψη του µε τους ίδιους όρους και 
ορίστηκε η 6η Σεπτεµβρίου 2012 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 
 Στις 06/09/2012, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την « Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 
πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου,  που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.11/2012 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό 
για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρου εργασίας.  
 
 Στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος δύο (2) εταιρείες:  

1. ∆ασόπουλος Παύλος 
2. Κάραλης Κωνσταντίνος 

 
 
 



οι οποίοι  προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών και προσφορών  
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το από 25/09/2012 πρακτικό, που 
αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι: 
 

1. η προσφορά της επιχείρησης ∆ασόπουλος Παύλος δεν πληροί τους όρους 
διακήρυξης και ειδικότερα το προσφερόµενο είδος µε α/α 1 της µελέτης δεν 
πληροί την προδιαγραφή των 7Ηρ αλλά έχει ισχύ 5,8Ηρ. 

2. η προσφορά της επιχείρησης Καραλής Κώνσταντίνος δεν πληροί τους όρους 
διακήρυξης και ειδικότερα το προσφερόµενο είδος µε α/α 1 της µελέτης δεν 
πληροί την προδιαγραφή των 7Ηρ αλλά έχει ισχύ 6Ηρ. 

 
και προτείνεται να απορριφθούν ως απαράδεκτες. 
 
 Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ. 29302/1.10.2012 
έγγραφο στους συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση.  
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ, 
του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , και την έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από την 
αρµόδια υπηρεσία, προτείνεται : 
 
 
 Ι. Η έγκριση του από 25/09/2012 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
 ΙΙ. Η λήψη σχετικής απόφασης για τη επανάληψη του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση της τεχνικής περιγραφής και των όρων διακήρυξης. 
 
 III. Την αποδέσµευση ποσού ύψους 14.901,50 από το Κ.Α. 35.7131  του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2012 
 
 ΙV. Τη διάθεση πίστωσης ύψους 720,79€ για τη πληρωµή των προηγούµενων 
δηµοσιεύσεων  σε βάρος του Κ.Α. 10.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων». 
(ΠΑΥ....../2012) 
 
Συνηµµένα: Α) Το από 25/09/2012 πρακτικότης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
 
 
 
     
 

   Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης ∆ιαφάνειας &  

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης   

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προµηθειών 
Λογιστήριο 

    
 
 
 
                   Νικόλαος Πέππας 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 11/2012 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την διεξαγωγή του επαναληπτικού 
διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» προϋπολογισµού δαπάνης  14.901,50€ µε Φ.Π.Α.  
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την Πέµπτη  6 Σεπτεµβρίου 
2012 και ώρα 11:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω 
προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 25342/23-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Πέππα Νικολάου, αποτελούµενη από τους: 
 

3. Νίκα ∆ήµητρα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
4. Ζολοταριώφ Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
5. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 

διεξαγωγή της ανωτέρω επαναληπτικής δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 11:00, κάλεσε 
τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν 
φακέλους προσφοράς οι επιχειρήσεις: 

1. ∆ΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και 
2. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  
 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 11:30 κηρύχθηκε 
η λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η 
Επιτροπή έκλεισε το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. Από τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
1. Για την Προσφορά της επιχείρησης ∆ΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: 
Στον φάκελο προσφοράς περιλαµβάνεται Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και 
αποδοχής των όρων της διακήρυξης. Παρόλα αυτά το προσφερόµενο είδος µε α/α 
1 της µελέτης δεν πληροί την προδιαγραφή της ισχύος των 7Hp αλλά έχει ισχύ 
5,8Ηp.  
 
2. Για την Προσφορά της επιχείρησης ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 
Στον φάκελο προσφοράς περιλαµβάνεται Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και 
αποδοχής των όρων της διακήρυξης. Παρόλα αυτά το προσφερόµενο είδος µε α/α 
1 της µελέτης δεν πληροί την προδιαγραφή της ισχύος των 7Hp αλλά έχει ισχύ 
6Ηp. 
 



Συνεπώς οι προσφορές όλων των συµµετεχόντων προτείνεται να απορριφθούν 
ως απαράδεκτες αφού δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης.  
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 12.1.β της 
∆ιακήρυξης. 
 
 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

                        Νίκα ∆ήµητρα 1) Ζολοταριώφ Νικόλαος 
 
2) Τσινικάλη Ελένη 

 

 

 

Συνηµµένα: 
3. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 
4. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
 



 


