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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και 
λήψη σχετικής απόφασης   
 
 Με την υπ' αριθµ. 38/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας Υδραυλικού Υλικού» µε την διαγωνιστική διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού.    
    
 Με την υπ’ αριθµ. 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία ψηφίστηκε α) πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 50.328,78 € 
στον Κ.Α. 25.6662.0004 και β) εγκρίθηκε η 28/2014 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη  
προµήθεια «Υδραυλικών υλικών». 

 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 40527/3013/23.12.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 12.01.2015. 
 
 Με την 67/10.03.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο διαγωνισµός 
κηρύχθηκε ασύµφορο και εγκρίθηκαν νέοι όροι. 
 
 Με την 7791/541/24.03.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 02.04.2015 
 
 Τη Πέµπτη 2.4.2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού», που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ.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. ΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  
2. ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, και  
3. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και  
4. CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 02.04.2015 που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο,  



1. Για την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:  η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού ζητά να προσκοµίσει έως την Παρασκευή 17.4.2015 τα πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης για τα προαναφερθέντα είδη (µπαταρία νιπτήρα FIORE, καζανάκι 
CARPI, αντλία λυµµάτων DAB FEKA 600) και µε αυτήν την προϋπόθεση κάνει 
δεκτή την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το επόµενο στάδιο 
του διαγωνισµού, το στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, για 
τα είδη των Οµάδων Β και Γ για τα οποία συµµετέχει. 
 
2. Για την εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδας Α της µελέτης, 
κατά το σκεπτικό που αναλυτικά αναπτύσσεται στο Πρακτικό Νο1.  
 
Για τα είδη των Οµάδων Β και Γ της µελέτης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  
διαπίστωσε ότι αυτά πληρούν τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ 
τούτου, κάνει δεκτή την εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, το στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών, για τα είδη των Οµάδων Β και Γ.  
 
3.Για την εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: η  
Επιτροπή σύµφωνα µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο 
Πρακτικό Νο1, εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρίας για τη συνέχεια του 
διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα 
υλικά της Οµάδας Α.  
 
4. Για την εταιρία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ: η Επιτροπή σύµφωνα µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο Πρακτικό Νο1, αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισµού, 
δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδα 
Α της µελέτης, τη συµµετέχουσα εταιρία. 
 
 Επίσης, η Επιτροπή µε το Πρακτικό Νο1 ενηµέρωνε ότι θα συνεχίζει στο 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, της αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί τη Τρίτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 
10:00πµ.  
 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το αριθµ. Πρωτ 
9271/14.04.2015 έγγραφο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 Η εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  εµπρόθεσµα κατέθεσε 
µε το αριθµ. πρωτ. 9447/16.04.2015 έγγραφο της, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,  τα αναγκαία έγγραφα που υποδεικνύονταν µε 
το Πρακτικό Νο1.  
 
 Η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κατέθεσε το αριθµ. πρωτ. 
9369/15.04.2015 έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
 Τα ανωτέρω έγγραφα διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή µε το αριθµ. Πρωτ. 
9743/20.04.2015 έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών .  
 
 Στις 22. 04.2015, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

• η εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ δεν προσκόµισε τα 
ζητούµενα έγγραφα σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο1και ως εκ τούτου δεν 
γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού (αποσφράγιση 



οικονοµικών προσφορών) για τα είδη της Οµάδας Β, κατά το σκεπτικό της 
επιτροπής που αναφέρεται αναλυτικά στο Πρακτικό Νο2. Για τα ζητούµενα 
είδη και ποσότητες της Οµάδας Γ προσέφερε τη συνολική τιµή των 
1.675,73 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 385,41 €, ήτοι σύνολο 2.061,14 €.  

 
• η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

γίνεται δεκτή στο στο σύνολο της προσφοράς της και προσέφερε για τα 
ζητούµενα είδη και ποσότητες της Οµάδας Α των ειδών της µελέτης του 
διαγωνισµού, συνολική τιµή 31.110,10 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 
7.150,32 €, ήτοι σύνολο 38.265,42 €. 

• η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ προσέφερε για τα ζητούµενα 
είδη και ποσότητες:  

1. της Οµάδας Β των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 
483,74 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 111,26 €, ήτοι σύνολο 595,00 €, και  

2. της Οµάδας Γ των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 
1.335,20 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 307,10 €, ήτοι σύνολο 1.642,30 €. 

 
Σύµωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως 
ακολούθως: 

• ΟΜΑ∆Α Α: στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για το ποσό των 38.265,42 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποσοστό έκπτωσης 16,56%), 

• ΟΜΑ∆Α Β: στην ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το ποσό των 
617,14 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποσοστό έκπτωσης 
69,36%), και 

• ΟΜΑ∆Α Γ: στην εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το 
ποσό των 1.642,30 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποσοστό 
έκπτωσης 33,07%). 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 & Νο2,  
προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως : 
 

• ΟΜΑ∆Α Α: στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 094497046) για το ποσό των 38.265,42 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

• ΟΜΑ∆Α Β: στην ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΜ 
107054390) για το ποσό των 617,14 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
23% , και 

• ΟΜΑ∆Α Γ: στην εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΦΜ 
107054390) για το ποσό των 1.642,30 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 23%. 

 
 
Συν. Τα από 02.04.2015 και 22.04.2015 Πρακτικά Νο1 & Νο2 αντίστοιχα του εν 
λόγω διαγωνισµού 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 2 του µήνα Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00 µε 11:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (Απόφαση 85/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής)    
• κ. Παπαδόπουλου Απόστολου,     
• κ. Χρυσοµαλλίδου Οσίας, 
• κ. Μεγαγιάννη ∆ηµήτριου του Χρήστου, 
διενεργήθηκε πρόχειρος ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισµός (διακήρυξη µε 
αριθµό Απόφασης ∆ηµάρχου 541 και αρ. πρωτ. 7791/24.3.2015) µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά για την 
ανάδειξη µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ», προϋπολογισµού 
40.917,70 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 9.411,08 ευρώ, ήτοι σύνολο 
50.328,78 ευρώ, βάσει της µελέτης 28/2014 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 67/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
Κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και µέχρι τη λήξη της, στις 11:30 π.µ., 
προσήλθαν οι παρακάτω τέσσερεις ενδιαφερόµενοι: 

1. ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  
2. ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, και  
3. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και  
4. CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε τον κύριο φάκελο (φάκελο 
δικαιολογητικών) έκαστου συµµετέχοντα, µονοέγραψε και κατέγραψε τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής (επισυνάπτονται στο παρόν τα φύλλα 
καταγραφής τους) και κατόπιν αποσφράγισε το φάκελο της τεχνικής προσφοράς 
έκαστου συµµετέχοντα, την οποία επίσης µονοέγραψε, ενώ ο φάκελλος της 
οικονοµικής προσφοράς των συµµετεχόντων δεν αποσφραγίστηκε αλλά 
µονογράφει και παρέµεινε κλειστός. 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διέκοψε κατόπιν τη δηµόσια συνεδρίασή της και την 
Τρίτη 7, Τετάρτη 8 και Πέµπτη 9 Απριλίου 2015, επανήλθε προκειµένου να ελέγξει 
τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά των παραπάνω συµµετεχόντων. 
 
Επί αυτών, η Επιτροπή προβαίνει στις παρακάτω παρατηρήσεις. 
 
 
1. Συµµετέχων ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 
Επί των δικαιολογητικών που προσκοµίσθηκαν, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
παρατήρησε τα εξής: 
Η εν λόγω εταιρία προσκόµισε εγγυητική επιστολή ποσού 80,00 €, δηλαδή για 

συµµετοχή µόνο για τα υλικά των Οµάδων Β και Γ της µελέτης της 
διακήρυξης. 



• Άλλα δικαιολογητικά αναφέρουν ως επωνυµία το όνοµα ΣΑΡΚΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ενώ κάποια άλλα αναφέρουν την επωνυµία ως 
ΣΑΡΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, δηλαδή διαφορετική ορθογραφία 
επωνύµου. 

• Τα πιστοποιητικά της δικαστικής αρχής περί αίτησης πτώχευσης, µη 
κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και µη θέσεως σε εκκαθάριση, καθώς 
επίσης η αφαλιστική ενηµερότητα του ΙΚΑ και το πιστοποιητικό του οικείου 
επιµελητηρίου είχαν κατατεθεί στον αρχικό διαγωνισµό της 12.1.2015. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θεωρεί τη συµµετέχουσα 
εταιρία ότι φέρει την επωνυµία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, δηλαδή 
την ονοµασία που έχει στην προσκοµισθήσα εγγυητική επιστολή και στη βεβαίωση 
φορολογικής ενηµερότητας, και την κάνει δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού, 
δηλαδή το στάδιο εξέτασης της τεχνικής της προσφοράς. 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εξέτασε, κατόπιν, τα στοιχεία του φακέλου της 
τεχνικής προσφοράς που αφορούν στα είδη των Οµάδων Β και Γ, για τα οποία 
συµµετέχει η εταιρία, και τα οποία είχαν υποβληθεί στον αρχικό διαγωνισµό της 
12.1.2015. 
Επί αυτών διαπιστώθηκε ότι για την προσφερόµενη µπαταρία νιπτήρα FIORE, το 
πλήρες καζανάκι CARPI και την αντλία λυµµάτων DAB FEKA 600 δεν περιέχονται 
στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πιστοποιητικά συµµόρφωσης (δήλωση 
συµµόρφωσης - CE). 
Επειδή η ανωτέρω έλλειψη δεν είναι επί ποινή αποκλεισµού και επειδή κατά τα 
λοιπά τα είδη που προσφέρονται πληρούν τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές, 
η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ζητά από την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ να προσκοµίσει έως την Παρασκευή 17.4.2015 τα πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης για τα προαναφερθέντα είδη (µπαταρία νιπτήρα FIORE, καζανάκι 
CARPI, αντλία λυµµάτων DAB FEKA 600) και µε αυτήν την προϋπόθεση κάνει 
δεκτή την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το επόµενο στάδιο 
του διαγωνισµού, το στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, για 
τα είδη των Οµάδων Β και Γ για τα οποία συµµετέχει. 
 
 
2. Συµµετέχων ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 
Η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ προσκόµισε όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής της διακήρυξης, κάποια από τα οποία είχαν κατατεθεί 
στον αρχικό διαγωνισµό της 12.1.2015, όπως τα πιστοποιητικά της δικαστικής 
αρχής περί αίτησης πτώχευσης, µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και µη 
θέσεως σε εκκαθάριση, καθώς επίσης το πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, 
και τα οποία είναι σε ισχύ.  
 
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην εξέταση της 
τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα και διαπίστωσε ότι  
o δεν προσκοµίστηκε εγγύηση των ειδών της Οµάδας Α από τους οίκους 

κατασκευής τους, όπως απαιτείται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
µελέτης, παρά µόνο από τον συµµετέχοντα µε υπεύθυνη δήλωσή του, 

o δεν υποβλήθηκε φύλλο συµµόρφωσης για τα προσφερόµενα υλικά, 
o οι ορειχάλκινοι κρουνοί της εταιρίας FIV δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

συµµόρφωσης κατά ΕΝ13828 από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό, όπως 
ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης (Οµάδας Α, παρ. 10), 

o τα προσφερόµενα τσιµεντένια φρεάτια από την εταιρία ∆ΕΛΤΑ – ΖΗΤΑ ΑΕ δεν 
συνοδεύονται από ISO 9001:2008 της εταιρίας κατασκευής τους, όπως 
απαιτείται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης, παρά µόνο 
από ISO της προαναφερθείσας εταιρίας εµπορίας τους.  

 



Επίσης η ισχύς κάποιων υποβληθέντων πιστοποιητικών είχε παρέλθει, π.χ. 
πιστοποιητικό WRAS για τους σωλήνες ΡΕ-100 της εταιρίας Pipelife, πιστοποιητικό 
WRAS για ελαστικό EPDM που χρησιµοποιεί η εταιρία Ziggioto, κλπ. 
 
Επειδή οι ανωτέρω ελλείψεις, σύµφωνα µε το την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 28/2014 της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 67/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, είναι επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδας Α της µελέτης, 
τον συµµετέχοντα ΒΟΥΤΣΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 
 
Κατόπιν η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εξέτασε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
του συµµετέχοντα που αφορούν τα είδη των Οµάδων Β και Γ της µελέτης και 
διαπίστωσε ότι αυτά πληρούν τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ 
τούτου η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνει δεκτή την εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, το στάδιο της 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, για τα είδη των Οµάδων Β και Γ.  
 

3. Εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσκόµισε 
όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της διακήρυξης.  
 
Κατόπιν η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην εξέταση της τεχνικής 
προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρίας και διαπίστωσε ότι αυτή αφορά τα είδη 
της Οµάδας Α. 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι ο φάκελός της ήταν πλήρης και 
αναλυτικός ως προς τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών ώστε η 
Επιτροπή να µπορεί να σχηµατίσει πλήρη γνώµη για τα είδη που προσφέρονται, 
την καταλληλότητά τους, τα χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εγκρίνει τη συµµετοχή της 
εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη 
συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών, για τα υλικά της Οµάδας Α.  

 
4. Εταιρία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 
Η εταιρία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
προσκόµισε όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της διακήρυξης.  
 
Κατόπιν η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην εξέταση της τεχνικής 
προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρίας και διαπίστωσε ότι αυτή αφορά τα είδη 
της Οµάδας Α. 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς 
δεν περιέχονται τεχνικές περιγραφές ή κάποιο άλλο στοιχείο για το χαλκοσωλήνα 
(Α.Τ. 36) και τις ορειχάλκινες βρύσες (Α.Τ. 68 και 69), προκειµένου η Επιτροπή να 
σχηµατίσει άποψη για τα προσφερόµενα είδη, ενώ για το Α.Τ. 114 (γωνιακό 
φλαντζοζιµπώ) δεν δηλώνεται εταιρία προµήθειας. 
 



Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποκλείει από τη συνέχεια του 
διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, την 
εταιρία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπιστώνει ότι στο επόµενο 
στάδιο του διαγωνισµού, δηλαδή της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
συνεχίζουν  
 
για τα είδη της Οµάδας Α της µελέτης του διαγωνισµού, η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και 
για τα είδη των Οµάδων Β και Γ της µελέτης του διαγωνισµού, οι εταιρίες 

ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ. 

 
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ορίζεται να γίνει στο ∆ηµαρχείο την 
Τρίτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00. 
 
Επίσης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ζητά από την εταιρία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία αποκλείστηκε από τη 
συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών, να προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου προκειµένου να 
παραλάβει τον κλειστό φάκελο της οικονοµικής της προσφοράς και τα δείγµατα 
των ειδών που προσκόµισε. 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (85/2014 ΑΟΕ) 
 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
 
 
 
Χρυσοµαλλίδου Οσία 
 
 
 
Μεγαγιάννης ∆ηµήτριος του Χρήστου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 
 
Στο ∆ήµο ∆ιονύσου, σήµερα 22 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, 
συνήλθε και συνεδρίασε στα γραφεία της Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο δηµοτικό 
κατάστηµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµών, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ. αρ. 
85/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου  και αποτελείται 
από τους: 
1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,     
2. κ. Χρυσοµαλλίδου Οσία, 
3. κ. Μεγαγιάννη ∆ηµήτριο του Χρήστου, 
προκειµένου να αποσφραγίσει τους κλειστούς φακέλους οικονοµικής προσφοράς 
των εταιριών ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 
ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ οι 
οποίες συµµετείχαν στον πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» που πραγµατοποιήθηκε στις 2.4.2015 και οι οποίες 
συνεχίζουν στο παρόν στάδιο, σύµφωνα µε του Πρακτικό Νο1 του διαγωνισµού και 
µε δεδοµένο ότι δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση επί αυτού. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην εξής παρατήρηση: 
στον προαναφερθέν Πρακτικό Νο1 καθοριζόταν ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών η Τρίτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00.  
Επειδή είχε αναγραφεί, εκ παραδροµής, ως ηµέρα αποσφράγισης η Τρίτη αντί της 
Τετάρτης, που είναι το ορθό, η αποσφράγιση γίνεται 22 Απριλίου 2015, ηµέρα 
Τετάρτη. 
 
Στην αίθουσα του δηµοτικού καταστήµατος παρερεύθηκαν για την αποσφράγιση 
και οι εκπρόσωποι των εταιριών ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 
ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, τους οποίους η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
ενηµέρωσε για τα εξής: 
o µε το προαναφερθέν Πρακτικό Νο1, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ζητούσε από 

την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ να προσκοµίσει τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης για τα εξής είδη: µπαταρία νιπτήρα FIORE, 
καζανάκι CARPI και αντλία λυµµάτων DAB FEKA 600.  

o Η εν λόγω εταιρία µε την µε αρ. πρωτ. 9447/16.4.2014 αίτησή της υπέβαλλε 
προς το ∆ήµο έγγραφο της εταιρίας Fiore στο οποίο αναφέρεται ότι οι 
µπαταρίες νιπτήρα δεν υπόκειται στις κατηγορίες προϊόντων για τα οποία 
απαιτείται συµµόρφωση CE.  

o H Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε την ορθότητα του ανωτέρω 
ισχυρισµού, κάνοντας αναφορά στη σχετική απόφαση 6690 αρ. ΦΕΚ 
914/Β’/15.2.2012.  

o Σχετικά µε το επόµενο είδος (καζανακι CARPI) για το οποίο είχε ζητηθεί 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης, η εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υπέβαλε ένα πιστοποιητικό ISO 9001 της εταιρίας Incerti Plast 
s.r.l. που το κατασκευάζει.  



o Επί αυτού η Επιτροπή παρατηρεί ότι µε την προαναφερθείσα απόφαση (6690 
αρ. ΦΕΚ 914/Β’/15.2.2012), µε την οποία καθορίζονται ποια προϊόντα 
υποχρεούνται να φέρουν σήµανση CE, ορίζεται ότι τα δοχεία πλύσεως 
(καζανάκια) είναι µεταξύ αυτών των ειδών (Πίνακας Β, Παράρτηµα Ι).  

o ∆εδοµένου τούτου, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παρατηρεί ότι η εταιρία 
ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ δεν προσκόµισε τη ζητούµενη 
πιστοποίηση CE για το καζανάκι και ως εκ τούτου δεν µπορεί να την κάνει 
δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού (αποσφράγιση οικονοµικών 
προσφορών) για τα είδη της Οµάδας Β λόγω µη προσκόµισης των 
δικαιολογητικών που ζητούνταν (παρ. 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της µελέτης 28/2014 της διακήρυξης µε αρ. πρωτ. 7791/24.3.2015). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, έγινε η αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και προέκυψαν τα κατωτέρω:  
 
Η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσέφερε 
για τα ζητούµενα είδη και ποσότητες της Οµάδας Α των ειδών της µελέτης του 
διαγωνισµού, συνολική τιµή 31.110,10 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 7.150,32 €, 
ήτοι σύνολο 38.265,42 €. 
 
Η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ προσέφερε για τα ζητούµενα είδη και 
ποσότητες:  
o της Οµάδας Β των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 483,74 

€, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 111,26 €, ήτοι σύνολο 595,00 €, και  
o της Οµάδας Γ των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 1.335,20 

€, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 307,10 €, ήτοι σύνολο 1.642,30 €. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντα, το οποίο ήταν αυτό που περιλάµβανε η 
διακήρυξη µε προτυπωµένες τις ποσότητες του κάθε είδους, για τον «πλήρη 
µηχανισµό αέρα για καζανάκι» στην Οµάδα Β, υπήρχε η ποσότητα 1 αντί της 4, 
που είναι το ορθό δεδοµένου ότι αυτή η ποσότητα περιέχεται στον προϋπολογισµό 
της µελέτης.  
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβει στη διόρθωση της 
οικονοµικής προσφοράς, χρησιµοποιώντας την τιµή µονάδας που προσέφερε ο 
συµµετέχων και πολλαπλασιάζοντάς την µε την ορθή ποσότητα (δηλαδή το 4) 
προκειµένου να προκύψει η συνολική τιµή της προσφοράς του, οπότε η 
προσφερόµενη τιµή για τα είδη της Οµάδας Β διαµορφώνεται σε 501,74 €, πλέον 
ΦΠΑ 23% δηλαδή 115,40 €, ήτοι σύνολο 617,14 €.  
 
Η εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προσέφερε για τα ζητούµενα 
είδη και ποσότητες της Οµάδας Γ των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, 
συνολική τιµή 1.675,73 €, πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 385,41 €, ήτοι σύνολο 
2.061,14 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι µειοδότης για τα  

• είδη της Οµάδας Α είναι η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για ποσό 38.265,42 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23% (ποστοστό έκπτωσης 16,56%), 

• είδη της Οµάδας Β είναι η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
για ποσό 617,14 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποστοστό 
έκπτωσης 69,36%), και 

• είδη της Οµάδας Γ είναι η εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
για ποσό 1.642,30 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (ποστοστό 
έκπτωσης 33,07%). 

 
 



Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπιστώνει ότι οι οικονοµικές προσφορές των 
ανωτέρω εταιριών είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη της,  
o αφενός ότι υπάρχει µία µόνο γόνιµη προσφορά για τα είδη της Οµάδος Α της 

µελέτης του διαγωνισµού, αλλά και  
o αφετέρου ότι ο διαγωνισµός είναι επαναληπτικός, έλαβε όλη τη νόµιµη 

δηµοσιότητα, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και ότι η Υπηρεσία Ύδρευσης έχει 
άµεση ανάγκη για πολλά από τα είδη της Οµάδας Α των υλικών, π.χ. σέλες 
επισκευής Φ63 και Φ90, φλατζο-ζιµπώ µε διάταξη αγκύρωσης Φ63, Φ90, Φ110, 
τσιµεντένια φρεάτια, σφαιρικούς κρουνούς βαρέως τύπου, κλπ,  

θεωρεί ότι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µπορεί να κατακυρώσει την προµήθεια 
για τα είδη της Οµάδας Α στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για ποσό 38.265,42 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Σχετικά µε τα είδη των Οµάδων Β και Γ, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µπορεί να κατακυρώσει την προµήθεια στον 
µειοδότη ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για ποσό 617,14 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) για την Οµάδα Β και ποσό 1.642,30 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) για την Οµάδα Γ.  
 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
(Απόφαση 85/2014 ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 
 
 
1. Παπαδόπουλος Απόστολος 
 
 
2. Χρυσοµαλλίδου Οσία  
 
 
3. Μεγαγιάννης ∆ηµήτριος του Χρήστου 

 


