
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   03/11/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 30897 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                          
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη ««Προµήθεια 
Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων  2015» προϋπολογισµού 9.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%.  
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 

3. Την υπ’ άριθµ 82/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας . 

4. Την υπ’ άριθµ 159/ 03-04-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η 

διάθεση πίστωσης του ποσού των 9.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  10.7134.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Η/Υ , 

εκτυπωτών , κλπ. Μηχ/κου εξοπλισµού» Προϋπολογισµού 2015  και β) οι από 7/05/2015 Τεχνικές 

Προδιαγραφές  του Τµήµατος Προγραµµατισµού  Οργάνωσης , Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 

5.  Την υπ’ άριθµ  209/ 30-6-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι σχετικοί 

όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων. 

6. Την υπ’ άριθµ 217/ 20-7-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

αντικατάσταση των σχετικών όρων όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε τις αριθ. 195/2015, 200/2015, 

201/2015, 208/2015, 209/2015,215/2015 και 216/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής κάθε 

απαίτηση που προβλέπει «εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό», από τη διάταξη ότι «δεν απαιτείται 

εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 

160 Α 2014). 

7. Το Πρακτικό Νο1 (14-09-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού 

προσήλθαν και κατέθεσαν  προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι: 1)ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. (παραδόθηκε στην επιτροπή η 

προσφορά µε αρ. πρωτ. 25682/11-9-2015 που είχε κατατεθεί  εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 

∆ήµου),2)Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε.,3)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.,4)ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.5)KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E. Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η 

επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των 

δικαιολογητικών των συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους. Στη συνέχεια, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του 

διαγωνισµού, εξήλθαν και η συνεδρία έγινε µυστική .Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και από τον έλεγχο 

διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων:1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.,2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε.,3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Ε.Π.Ε.ήταν πλήρη.Η εταιρία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., κατέθεσε τις υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται “επί ποινή 

αποκλεισµού” στο άρθρο 4, παραγράφους 2, 3 και 4 της διακήρυξης, χωρίς το “γνήσιο της υπογραφής του νόµιµου 

εκπροσώπου”.Την προσφορά της εταιρίας KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E., κατέθεσε  

πρόσωπο, χωρίς να αποδεικνύεται αν το πρόσωπο αυτό είναι “µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο”, αφού δεν κατατέθηκε “πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που 

εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της”, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1 της 

διακήρυξης.Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισµό των διαγωνιζόµενων Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 

Ο.Ε. και KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E. από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.Η 

επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας, δηλαδή την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των εξής 

διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών:1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.,2. Α. & 

Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε.,4. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.την Παρασκευή 25/9/2015, ώρα 8:30 π.µ….». 

8. Το Πρακτικό Νο2 (06-10-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α.∆.Ε.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Η επιτροπή, όπως είχε οριστεί µε το πρακτικό 

Νο.1, προέβη στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών όσων διαγωνιζόµενων προκρίθηκαν για αυτή τη φάση της 



διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή των:1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.,2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε.,3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.Από τον 

έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές όλων των παραπάνω διαγωνιζόµενων είναι 

σύµφωνες µε τη διακήρυξη.Στη συνέχεια η Επιτροπή θα προχωρήσει την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:30 στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος) στην αποσφράγιση των  Οικονοµικών Προσφορών των 

παραπάνω διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 

9. Το Πρακτικό Νο3 (08-10-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α.∆.Ε.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο: Η επιτροπή, όπως είχε οριστεί µε το πρακτικό Νο.2, 

προέβη στην αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών όσων διαγωνιζόµενων προκρίθηκαν για αυτή τη φάση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή των:1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.,2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε.,3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.Από τον 

έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής:1. Η προσφορά της εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 7.933,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.2.  Η προσφορά της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.822,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.3. Η οικονοµική προσφορά της εταιρίας 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., αναφέρει τα εξής:“ Προσφέρουµε τον τύπο (...) στην τιµή των ∆ύο Χιλιάδων Ευρώ, (€2.000), 

έκαστο, πλέον Φπα 23%, ήτοι ∆ύο Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα Ευρώ (δαπάνη ανά τεµάχιο).Συνολική αξία κτήσης για 

τα τρία φωτοτυπικά µηχανήµατα: Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φπα). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τεµάχια 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

3 2.400,00 7.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00 

ΦΠΑ 23% 1.656,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.856,00 

“ 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., αφού σύµφωνα µε το 

αρ.10, παρ.6 της διακήρυξης: “Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται” και σύµφωνα µε το 

αρ.18, παρ.2 της διακήρυξης: “Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών”.Στη 

συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρίας  Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., είναι αυτή µε τη χαµηλότερη τιµή από τους 

εναποµείναντες δύο διαγωνιζόµενους και η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρία αυτή, 

σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των 7.822,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

10. Τη Γνωµοδότηση  (14-10-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α.∆.Ε.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία:  «….Σύµφωνα µε το από 8/10/2015 Πρακτικό Νο. 3 της 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια,  προτάθηκε η κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ 

Ο.Ε., σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των 7.822,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.Στις 

9/10/2015, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλαβε το µε αρ. πρωτ. 28360/15, συνηµµένο έγγραφο από την εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ 

Α.Ε., στο οποίο αναφέρεται ότι  τα προσφερόµενα είδη της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραπλανήθηκε από την εταιρία αυτή ή οποία κατέθεσε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), σύµφωνα µε την οποία “έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης (.....), τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα” καθώς και παραπλανητικά στοιχεία στην 

Τεχνική της Προσφορά σε ότι αφορά την “ταχύτητα σάρωσης” των υπό προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων, η οποία θα 

πρέπει σύµφωνα µε τη διακήρυξη να είναι “τουλάχιστον 60 σελ./λεπτό στα 300dpi µονής όψης Α4”.  

Η εταιρία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., προσέφερε το φωτοτυπικό µηχάνηµα τύπου  TOSHIBA e-studio 257. Η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού επικοινώνησε µε την εταιρία CPI A.E. ζητώντας πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραπάνω 

φωτ. µηχ/τος. Η εταιρία CPI A.E., απάντησε µε το συνηµµένο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο οποίο ανέφερε ότι 

“η διανοµή των λύσεων Αυτοµατισµού Γραφείου του Οίκου TOSHIBA στην Ελλάδα, γίνεται αποκλειστικά από την CPI A.E.” 

και ταυτόχρονα απέστειλε συνηµµένο το επίσηµο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας TOSHIBA για τον συγκεκριµένο τύπο 

φωτοτυπικού µηχανήµατος. 

Η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µελετώντας το παραπάνω τεχνικό φυλλάδιο, διαπίστωσε ότι η ταχύτητα σάρωσης του φωτ. 

µηχ/τος TOSHIBA e-studio 257 είναι 57 σελ./λεπτό και όχι 60 σελ./λεπτό όπως ζητείται κατ' ελάχιστον στη διακήρυξη. 

Σηµειώνεται ότι η εταιρία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. αναφέρει σε δύο σηµεία της Τεχνικής της Προσφοράς ότι η ταχύτητα του 

παραπάνω προσφερόµενου φωτ. µηχ/τος είναι 60 σελ./λεπτό.  

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει: 

1) τον αποκλεισµό της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. από τον διαγωνισµό, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης 

“Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και θα διαπιστωθεί 

µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα 

βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.” 

2) την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού 

ποσού των 7.933,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, αφού αυτή είναι η µόνη εναποµείνασα οικονοµική προσφορά. 

3) τη διαβίβαση του πρακτικού αυτού στις αρµόδιες υπηρεσίες για δικές τους ενέργειες….» 

 



 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: Κατόπιν των ανωτέρω,  
προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : 

 
1.- Την έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο 2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την απόρριψη της πρότασης  του  Πρακτικού Νο. 3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού ως προς την κατακύρωση του αποτελέσµατος στην εταιρεία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. 
 
3- Την αποδοχή της από 14-10-2015 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού 

 
4.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.,  (ΑΦΜ:094231127 ∆.Ο.Υ ΦΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ) αντί του ποσού των  επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρω και πενήντα λεπτών ( 
7.933,50€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Τα πρακτικά Νο1 , Νο2
και Νο3 του διαγωνισµού της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2015. 2)Η από 14-10-
2015 γνωµοδότηση της Ε∆. µε τα 
σχετικά  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

, 
  

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 23/9/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29,  
145 65  Αγ. Στέφανος  
Τηλ.: 213.2030600  
Fax: 213.2030630  
  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 84/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 2015» 

(∆ιακήρυξη µε αρ. πρωτ. 24323/2015) 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την ∆ευτέρα 14/9/2015, ώρα 9:30 π.µ., σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, αποτελούµενη από τους: 

• Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

• Αρβανίτη Βασιλική, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

• Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (µέχρι τις 10:00 πµ) προσήλθαν και κατέθεσαν  προσφορά οι 
κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. (παραδόθηκε στην επιτροπή η προσφορά µε αρ. πρωτ. 25682/11-9-2015 που είχε 
κατατεθεί  εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου), 

Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., 
Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E. 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή 
κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους. Στη συνέχεια, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού, εξήλθαν και η συνεδρία έγινε µυστική. 
Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των 
διαγωνιζόµενων: 
1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., 
2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., 
3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
ήταν πλήρη. 
Η εταιρία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., κατέθεσε τις υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται “επί ποινή αποκλεισµού” στο 
άρθρο 4, παράγραφους 2, 3 και 4 της διακήρυξης, χωρίς το “γνήσιο της υπογραφής του νόµιµου 
εκπροσώπου”. 
Την προσφορά της εταιρίας KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E., κατέθεσε  πρόσωπο, 
χωρίς να αποδεικνύεται αν το πρόσωπο αυτό είναι “µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο”, αφού δεν κατατέθηκε “πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 
που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της”, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 5.1 της διακήρυξης. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισµό των διαγωνιζόµενων Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 
και KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E. από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας, δηλαδή την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των 
εξής διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών: 
1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., 
2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., 
4. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
την Παρασκευή 25/9/2015, ώρα 8:30 π.µ. 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τσέλιος Παναγιώτης      Αρβανίτη Βασιλική  
 
       Θεοδοσιάδου Φωτεινή  



 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 6/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29,  
145 65  Αγ. Στέφανος  
Τηλ.: 213.2030600  
Fax: 213.2030630  
  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 84/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 2015» 

(∆ιακήρυξη µε αρ. πρωτ. 24323/2015) 

 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την Παρασκευή 25/9/2015, ώρα 8:30 π.µ., σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, αποτελούµενη από τους: 

Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Αρβανίτη Βασιλική, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η επιτροπή, όπως είχε οριστεί µε το πρακτικό Νο.1, προέβη στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών 
όσων διαγωνιζόµενων προκρίθηκαν για αυτή τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή των: 

1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., 
2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., 
3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 

Από τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές όλων των παραπάνω 
διαγωνιζόµενων είναι σύµφωνες µε τη διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα προχωρήσει την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος) στην αποσφράγιση των  Οικονοµικών Προσφορών των 
παραπάνω διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών 
Προσφορών. 
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Τσέλιος Παναγιώτης      Αρβανίτη Βασιλική  
 
 
       Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 8/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29,  
145 65  Αγ. Στέφανος  
Τηλ.: 213.2030600  
Fax: 213.2030630  
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 84/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 2015» 

(∆ιακήρυξη µε αρ. πρωτ. 24323/2015) 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την Πέµπτη 8/10/2015, ώρα 8:30 π.µ., σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, αποτελούµενη από τους: 

Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Αρβανίτη Βασιλική, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Η επιτροπή, όπως είχε οριστεί µε το πρακτικό Νο.2, προέβη στην αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών 
όσων διαγωνιζόµενων προκρίθηκαν για αυτή τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή των: 

1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., 
2. Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., 
3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

Από τον έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Η προσφορά της εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.933,50€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

2.  Η προσφορά της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.822,80€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

3. Η οικονοµική προσφορά της εταιρίας ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., αναφέρει τα εξής: 

“Προσφέρουµε τον τύπο (...) στην τιµή των ∆ύο Χιλιάδων Ευρώ, (€2.000), έκαστο, πλέον Φπα 23%, ήτοι 

∆ύο Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα Ευρώ (δαπάνη ανά τεµάχιο). 

Συνολική αξία κτήσης για τα τρία φωτοτυπικά µηχανήµατα: Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι Ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου Φπα). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τεµάχια 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

3 2.400,00 7.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00 

ΦΠΑ 23% 1.656,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.856,00 

“ 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., αφού 

σύµφωνα µε το αρ.10, παρ.6 της διακήρυξης: “Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης 



απορρίπτεται” και σύµφωνα µε το αρ.18, παρ.2 της διακήρυξης: “Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει 

µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών”.  

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρίας  Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., είναι αυτή µε τη χαµηλότερη 

τιµή από τους εναποµείναντες δύο διαγωνιζόµενους και η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας 

στην εταιρία αυτή, σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των 7.822,80€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τσέλιος Παναγιώτης      Αρβανίτη Βασιλική 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 14/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29,  
145 65  Αγ. Στέφανος  
Τηλ.: 213.2030600  
Fax: 213.2030630  

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 84/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 2015» 

(∆ιακήρυξη µε αρ. πρωτ. 24323/2015) 

Συνηµµένα: 

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. 

2) Απόσπασµα της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. 

3) Αρ. Πρωτ. 28360/15 έγγραφο της εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 

4) Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της εταιρίας CPI A.E. 

5) Τεχνικό φυλλάδιο του φωτ. µηχ/τος TOSHIBA e-studio 257, που απέστειλε µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου η εταιρία CPI A.E. 

Σύµφωνα µε το από 8/10/2015 Πρακτικό Νο. 3 της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια,  

προτάθηκε η κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., σύµφωνα µε την προσφορά της, 

αντί του συνολικού ποσού των 7.822,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Στις 9/10/2015, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλαβε το µε αρ. πρωτ. 28360/15, συνηµµένο έγγραφο από την 

εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., στο οποίο αναφέρεται ότι  τα προσφερόµενα είδη της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. δεν 

είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραπλανήθηκε 

από την εταιρία αυτή ή οποία κατέθεσε Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), 

σύµφωνα µε την οποία “έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης (.....), τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα” καθώς και παραπλανητικά στοιχεία στην Τεχνική της Προσφορά σε ότι αφορά την 

“ταχύτητα σάρωσης” των υπό προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων, η οποία θα πρέπει σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη να είναι “τουλάχιστον 60 σελ./λεπτό στα 300dpi µονής όψης Α4”.  

Η εταιρία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε., προσέφερε το φωτοτυπικό µηχάνηµα τύπου  TOSHIBA e-studio 257. Η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε µε την εταιρία CPI A.E. ζητώντας πληροφορίες για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του παραπάνω φωτ. µηχ/τος. Η εταιρία CPI A.E., απάντησε µε το συνηµµένο µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο οποίο ανέφερε ότι “η διανοµή των λύσεων Αυτοµατισµού Γραφείου του 

Οίκου TOSHIBA στην Ελλάδα, γίνεται αποκλειστικά από την CPI A.E.” και ταυτόχρονα απέστειλε συνηµµένο 

το επίσηµο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας TOSHIBA για τον συγκεκριµένο τύπο φωτοτυπικού µηχανήµατος. 



Η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µελετώντας το παραπάνω τεχνικό φυλλάδιο, διαπίστωσε ότι η ταχύτητα σάρωσης 

του φωτ. µηχ/τος TOSHIBA e-studio 257 είναι 57 σελ./λεπτό και όχι 60 σελ./λεπτό όπως ζητείται κατ' 

ελάχιστον στη διακήρυξη. Σηµειώνεται ότι η εταιρία Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. αναφέρει σε δύο σηµεία της Τεχνικής 

της Προσφοράς ότι η ταχύτητα του παραπάνω προσφερόµενου φωτ. µηχ/τος είναι 60 σελ./λεπτό.  

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει: 

1) τον αποκλεισµό της εταιρίας Α. & Φ. ΤΟΓΙΑ Ο.Ε. από τον διαγωνισµό, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 

διακήρυξης “Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

παρούσας και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του 

οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.” 

2) την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του 

συνολικού ποσού των 7.933,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, αφού αυτή είναι η µόνη εναποµείνασα 

οικονοµική προσφορά. 

3) τη διαβίβαση του πρακτικού αυτού στις αρµόδιες υπηρεσίες για δικές τους ενέργειες. 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τσέλιος Παναγιώτης      Αρβανίτη Βασιλική     
       Θεοδοσιάδου Φωτεινή  


