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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών για τη «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης   
 
 
 Με την υπ' αριθµ. 263/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.    
 
 Με την 447/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία 
ψηφίστηκε α) πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 24.967,73 € 
αναλυτικά ως εξής: i) ποσό 2.967,73 σε βάρος του Κ.Α. 15.6613 του ο.ε. 2014και 
β) ποσό 22.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.006 του ο.ε. 2015  ii) εγκρίθηκε η 
από 9/12/2014 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης ∆ιαφάνειας 
και Πληροφορικής και οι σχετικοί  όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 40777/3019/29-12-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου ο 
διαγωνισµός ορίστηκε για τις 13/01/2015  

 
 Τη Τρίτη 13/01/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την εν θέµατι προµήθεια που συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να 
διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής 
εταιρίες: 
 

1. RETHINK AEBE 

2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Χ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ (EUROSUPPLIES) 

4. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

5. Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 

6. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 13-01-2015 που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

 Τα δικαιολογητικά όλων των εταιριών ανταποκρίνονταν στους όρους της 
διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές, πλην της εταιρίας ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Χ. 



∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ καθώς δεν προσκοµίστηκαν οι ασφαλιστικές ενηµερότητες ΙΚΑ και 
ΟΑΕΕ, καθώς και το πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, το οποίο να 
πιστοποιεί ότι είναι µέλος καθώς και το ειδικό επάγγελµά της. Ως εκ τούτου η 
συγκεκριµένη προσφορά δεν γίνεται δεκτή για την περαιτέρω διαδικασία. 
 
 Το πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το αριθµ. πρωτ. 
1427/16-01-2015 έγγραφο και κατατέθηκε το αριθµ. πρωτ.1984/23-01-2015 
διευκρινιστικό υπόµνηµα   
 
 Στις 3-2-2015 η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου για την αξιολόγηση του 
συγκεκριµένου υποµνήµατος και συνέταξε το Πρακτικό Νο2, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε αυτό η Επιτροπή προχώρησε σε 
νέο έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρίας ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Χ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, χωρίς 
ωστόσο διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσµα. Ως εκ τούτου, εµµένει στην 
αρχική της θέση και αποκλείει από τη περαιτέρω διαδικασία τη ανωτέρω εταιρία.  

 Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µε το αριθµ. πρωτ. 
3260/5-2-2015 έγγραφο και δε κατατέθηκε ένσταση. 

 

 Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών 
προδιαγραφών των εναποµείναν συµµετεχόντων και συνέταξε το Πρακτικό Νο3, 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε το οποίο το σύνολο 
των τεχνικών προσφορών ήταν πλήρες και για το λόγο αυτό γίνονται αποδεκτές. Η 
Επιτροπή µε το ίδιο πρακτικό όρισε ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών την 9/2/2015. 

 Το πρακτικό Νο3 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το αριθµ. πρωτ. 
3261/5-2-2015 έγγραφο και δε κατατέθηκε ένσταση. 

 

 Στις 17-02-2015 η Επιτροπή µε έγγραφο της, γνώρισε στους 
συµµετέχοντες τη µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών για τις 19/2/2015. 

 
 Στις 19/02/2015, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο5 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, καταγράφηκαν οι 
ακόλουθες τιµές; 
 

Επωνυµία εταιρίας Τελική προσφερόµενη τιµή 
µε ΦΠΑ 23% 

RETHINK AEBE 10.031,59 

Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ (EUROSUPPLIES) 6.870,53 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 7.856,22 

Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 6.635,81 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 14.585,51 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1, Νο2, Ν3, Νο, & Νο5 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 



2. Τη κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ, 
(ΑΦΜ 997642185) αντί του συνολικού ποσού των 6.635,81€ 

 
 
 
 
Συν. Τα από 13/01/2015, 3/2/2015 (2), 17/02/2015 και 19/02/2015 Πρακτικά 
Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, & Νο5 του εν λόγω διαγωνισµού 

 
 
 
 

  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 13-01-2015 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   

Πληροφ.: 
κ. Αθ. Παρνασσάς  
213 2030606 tp@dionysos.gr 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 8274/2014 

πρακτικό κληρωσης, για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» , προϋπολογισµού δαπάνης  

24.967,73 € µε ΦΠΑ 23% του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα 13 

Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 

ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 40780/29-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 

1. Παρνασσά Αθανάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει 

το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλο Απόστολο 

2. Χρυσοµαλλίδου Οσία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 

 

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

διεξαγωγή της ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και 

αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 09:30, κάλεσε τους 

ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσε 

φάκελο δικαιολογητικών και προσφορών η εταιρία: 

7. RETHINK AEBE 

8. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Χ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9. Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ (EUROSUPPLIES) 

10. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

11. Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 

12. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 

 

  Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών (ήτοι 10:00 π.µ.) και µη 

υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη παράδοσης 



προσφορών και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που 

κατέθεσαν προσφορά. 

Από τον έλεγχο προκύπτει ότι: 

 Α. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας RETHINK AEBE πληρούν 

τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται  δεκτή για την περαιτέρω 

διαδικασία.  

 Β. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Χ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης καθώς δεν 

προσκοµίστηκαν οι ασφαλιστικές ενηµερότητες ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και το 

πιστοποιητικό του  οικείου επιµελητηρίου, το οποίο να πιστοποιεί ότι είναι µέλος 

καθώς και το ειδικό επάγγελµά της. Ως εκ τούτου η προσφορά δεν γίνεται δεκτή 

για την περαιτέρω διαδικασία. 

 Γ. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ 

(EUROSUPPLIES) πληρούν τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται  

δεκτή για την περαιτέρω διαδικασία.  

 ∆. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

πληρούν τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται  δεκτή για την 

περαιτέρω διαδικασία.  

 Ε. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

ΟΕ πληρούν τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται  δεκτή για την 

περαιτέρω διαδικασία.  

 ΣΤ. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 

πληρούν τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται  δεκτή για την 

περαιτέρω διαδικασία.  

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των τεχνικών 

προσφορών των εταιρειών και ο έλεγχός τους θα ολοκληρωθούν σε επόµενη 

συνεδρίαση της επιτροπής. 

 Σχετικά µε την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα 

ειδοποιηθούν εγγράφως οι συµµετέχουσες εταιρείες. 

 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα 

κοινοποιηθεί στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

 1) 

 

2) 

 

 

Συνηµµένα: 

1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 03-02-2015 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   

Πληροφ.: 
κ. Αθ. Παρνασσάς  
213 2030606 tp@dionysos.gr 

  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
  

 

 

 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 8274/2014 

πρακτικό κληρωσης, για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» , προϋπολογισµού δαπάνης  

24.967,73 € µε ΦΠΑ 23% του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα 3 

Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 

ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 40780/29-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 

3. Παρνασσά Αθανάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο, ο οποίος 

αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλο Απόστολο 

4. Χρυσοµαλλίδου Οσία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

5. Μεγαγιάννη ∆ηµήτριο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της το υπ' αριθµ. 1984/23-1-2015 

διευκρινιστικο υπόµνηµα του ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, το οποίο αφορά στον 

αποκλεισµό του λόγω ελλιπών δικαιολογητικών συµµετοχής, σας ενηµερώνει ότι 

εξέτασε εκ νέου τον φάκελο σας. 

 Κατά τον δεύτερο έλεγχο, όπως και στον αρχικό, δεν βρέθηκαν τα 

ζητούµενα δικαιολογητικά. 

 Ως εκ τούτου ο ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ αποκλείεται από τη συνέχιση του 

διαγωνισµού. 

 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα 

κοινοποιηθεί στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 



Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

 1) 

 

2) 

 

 

Συνηµµένα: 

3. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

4. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 03-02-2015 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   

Πληροφ.: 
κ. Αθ. Παρνασσάς  
213 2030606 tp@dionysos.gr 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 
  



της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 8274/2014 

Απόφαση της Οικονοµικη Επιτροπής, για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» , 

προϋπολογισµού δαπάνης  24.967,73 € µε ΦΠΑ 23% του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 3 Φεβρουαρίου 

2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 

ανωτέρω προµήθεια µε σκοπό την αξιολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 

αποτελούµενη από τους: 

 

6. Παρνασσά Αθανάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο, ο οποίος 

αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλο Απόστολο 

7. Ραµπίδη Ελευθέριο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος, ο οποίος αναπληρώνει 

το τακτικό µέλος κα. Χρυσοµαλλίδου Οσία 

8. Μεγαγιάννη ∆ηµήτριο του Χρήστου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της το πρακτικό Νο1 της 13ης Ιανουαρίου 2015 

για τον εν λόγω διαγωνισµό, εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των κάτωθι εταιριών: 

5. RETHINK AEBE 

6. Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ (EUROSUPPLIES) 

7. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

8. Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 

9. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 

  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου καθώς και τους 

όρους της διακήρυξης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι τεχνικές προσφορές και 

των πέντε (5) εταιριών είναι πλήρεις και γίνονται δεκτές για την περαιτέρω 

διαδικασία. 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών των εταιριών θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 

2015 και ώρα 10.00 στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος και Αθ. ∆ιάκου 3, 

Αγ. Στέφανος) 

 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα 

κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.  

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

 1) 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 17-02-2015 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

 Προς:  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  1. RETHINK AEBE  - ΦΑΞ 2310 475681 
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
 2. Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ – ΦΑΞ  210 6039065 

Αριθ. Fax: 2132030630  3. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ – ΦΑΞ 210 5230965 
   4. ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 210 4921852 
   5. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ – ΦΑΞ 210 5225010 
    
    
Θέµα: “Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού” 

  
 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την 

«Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, 

µπαταριών και µικροϋλικών», προϋπολογισµού δαπάνης  24.967,73 € µε ΦΠΑ 

23% του ∆ήµου ∆ιονύσου θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 19/2/2015 στις 10:00 

πµ στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 στον Αγ. Στέφανο. 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 

Αθανάσιος Παρνασσάς 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 19-02-2015 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   

Πληροφ.: 
κ. Αθ. Παρνασσάς  
213 2030606 tp@dionysos.gr 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο5 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 8274/2014 

Απόφαση της Οικονοµικη Επιτροπής, για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» , 

προϋπολογισµού δαπάνης  24.967,73 € µε ΦΠΑ 23% του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 19 Φεβρουαρίου 

2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για 

την ανωτέρω προµήθεια µε σκοπό την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, αποτελούµενη από τους: 

 

9. Παρνασσά Αθανάσιο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο, ο οποίος 

αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλο Απόστολο 

10. Χρυσοµαλλίδου Οσία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος  

11. Μεγαγιάννη ∆ηµήτριο του Χρήστου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της το πρακτικό Νο3 της 3ης Φεβρουαρίου 2015 

για τον εν λόγω διαγωνισµό, αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές των κάτωθι 

εταιριών: 

10. RETHINK AEBE 

11. Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ (EUROSUPPLIES) 

12. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

13. Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 

14. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 

  

Και οι πέντε (5) εταιρίες υπέβαλαν οικονοµική προσφορά για το σύνολο των προς 

προµήθεια ειδών. Η τελική τιµή µε ΦΠΑ 23% στην οποία προσφέρει η κάθε εταιρία 

το σύνολο των ειδών φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Επωνυµία εταρίας Τελική προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ 23% 

RETHINK AEBE 10.031,59 



Α. Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ (EUROSUPPLIES) 6.870,53 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 7.856,22 

Π. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ 6.635,81 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 14.585,51 

 

Σύµφωνα µε τη διακήρυξη, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η 

χαµηλότερη τιµή. 

Ως εκ τούτου, η επιτροπή γνωµοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού για 

την “Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, 

µπαταριών και µικροϋλικών” στην εταιρία Π.Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΕ αντί 

ποσού 6.635,81 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα 

κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.  

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

 1) 

 

2) 

 

 

 


