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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού. 
 
 Με την υπ' αριθµ.16/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.    
 
 Με τις 167/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) η 
έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, και β)  η έγκριση της αριθµ. 
14/2015 µελέτης τησ ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και των σχετικών όρων του 
διαγωνισµού.  
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 14981/1081/3-6-2015Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 11412) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 30/06/2015 και ώρα 15:00µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 6/7/2015 
 
 Με τη 233/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε: α) η 
κατακύρωση της οµάδας Α:  Ηλεκτρολογικά Υλικά αντί του συνολικού ποσού των 
105.976,39€,  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. (ΑΦΜ 998414961), β)  η κήρυξη των οµάδων Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) & Γ 
(Στύλοι & Φωτιστικά ) ως άγονους, και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για τις συγκεκριµένες οµάδες µε πρόχειρο διαγωνισµό µε νέους όρους. 
 
 Με την αριθµ. πρωτ. 23924/1734/26.08.2015 απόφαση ∆ηµάρχου ο 
διαγωνισµός ορίσθηκε για τις 10/09/2015. 
  
 Με τη 276/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  α) η οµάδα Γ 
«ΣΤΥΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ» κατακυρώθηκε στην εταιρία «ΑΡΠΕ∆ΩΝ», β) οµάδα Β 
«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» κηρύχθηκε ως άγονη και  γ) και αποφασίστηκε η 
συνέχιση του διαγωνισµού για τη  συγκεκριµένη οµάδα µε πρόχειρο διαγωνισµό 
και τους ίδιους όρους. 
 
Με την αριθµ. πρωτ. 2994/2134/22-10-2015 απόφαση ∆ηµάρχου ο διαγωνισµός 
ορίσθηκε για τις 10/11/2015. 
 



Τη Τρίτη 10/11/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του διαγωνισµού για την προµήθεια  ηλεκτρολογικού 
υλικού. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν κατατέθηκαν προσφορές.  
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 10/11/2015 που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

 

«Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου σήµερα, την 10 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., 

συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και 

Απευθείας Ανάθεσης Προµηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20), 

Υπηρεσιών Ύδρευσης (25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και 

Λοιπών Υπηρεσιών (70), που συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. 84/2015 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 29948/22-10-2015 

έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους 

κάτωθι υπαλλήλους: 

 
1. Καψούρου Όλγα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ως Πρόεδρος 
2. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως τακτικό Μέλος 
3. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως τακτικό Μέλος 

 

Αντικείµενο της παρούσας συνεδρίασης, η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού», συνολικού προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.499,96€) συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 23%  και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 167/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
και της από 15/06/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.: 29944/22-10-
2015) δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε την νοµοθεσία και αφού η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της 
τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη της διεξαγωγής της δηµοπρασίας στις 
10:00 π.µ. 
 
Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να 
παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, 
σε ενιαίο κλειστό και σφραγισµένο φάκελο µε τη σφραγίδα του διαγωνιζόµενου, µέσα στον 
οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, 
όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5.2  και να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητός τους. 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10.30 π.µ., δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόµενος για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
 

1) τα άρθρα 9, 15 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ “Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Β’ 185/1993) 

2) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
3) την υπ’αριθµ. 84/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και Απευθείας Ανάθεσης Προµηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισµού (20), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), 
Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και Λοιπών Υπηρεσιών (70) 



4) την  υπ’αριθµ.  517/29-05-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 4.499,96€ σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003 µε τίτλο “Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων” 

5) την από 15/06/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος ∆ήµου ∆ιονύσου 
6) την υπ’ αριθµ. 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

περί εγκρίσεως της σκοπιµότητας της προµήθειας «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού» και της εκτέλεσης της µε πρόχειρο διαγωνισµό 

7) την υπ’ αριθµ. 167/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 4.499,96€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. (23%), η  από 15/06/2015 µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης για την “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” 

8) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 29944/22-10-2015 διακήρυξη (υπ’ αριθµ. 2134/2015 Απόφαση 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου)  

9) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 
 
 

                                     
                                           Η Επιτροπή εισηγείται: 
 

Την κήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” της από 
15/06/2015 Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, ως άγονο, διότι δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά κατά τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισµού, όπως ορίζει το άρθρο 1 της 
διακήρυξης. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.» 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
1. Η έγκριση τoυ  Πρακτικού Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
2. Τη κήρυξη της οµάδας Β (Ηλεκτρολογικά Εργαλεία ) ως άγονη, και 
 
3. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την οµάδα Β (Ηλεκτρολογικά 
Εργαλεία ) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µετά από έγκρισή του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
4.  Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 
10.6462, µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση Προκηρύξεων», οικονοµικού έτους 2015 
συνολικού ύψους 61,50€ για τη πληρωµή των εξόδων δηµοσίευσης, από τις 
«ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094527332),  του άγονου 
διαγωνισµού.(ΠΑΥ,..........). 
 
Συν. Το από 10/11/2015 Πρακτικά Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού. 
 
Κοινοποίηση: Λογιστήριο 
  
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
 
 
 
 



 
 

    

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 10-11-2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
   
Τ
α
χ
.
 
∆
/
ν
σ
η
: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ
.
Κ
.
: 

145 65 Άγιος Στέφανος 

  

Τ
η
λ
έ
φ
ω
ν
ο
: 

2132030600 

  

Α
ρ
ι
θ
.
 
F
a
x
: 

2132030630 

  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 84/2015 

Απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για τον Πρόχειρο 

∆ιαγωνισµό «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», µε την από 15/06/2015 

Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 3.658,50€ + 841,46€ (Φ.Π.Α. 23%)= 4.499,96€ 
 



Στο ∆ηµαρχείο ∆ιονύσου σήµερα, την 10 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., 
συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και 
Απευθείας Ανάθεσης Προµηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20), 
Υπηρεσιών Ύδρευσης (25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και 
Λοιπών Υπηρεσιών (70), που συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. 84/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 29948/22-10-2015 
έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους 
κάτωθι υπαλλήλους: 
 

4. Καψούρου Όλγα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ως Πρόεδρος 
5. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως τακτικό Μέλος 
6. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως τακτικό Μέλος 

 

Αντικείµενο της παρούσας συνεδρίασης, η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού», συνολικού προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.499,96€) συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 23%  και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 167/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
και της από 15/06/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.: 29944/22-10-
2015) δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε την νοµοθεσία και αφού η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της 
τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη της διεξαγωγής της δηµοπρασίας στις 
10:00 π.µ. 
 
Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να 
παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, 
σε ενιαίο κλειστό και σφραγισµένο φάκελο µε τη σφραγίδα του διαγωνιζόµενου, µέσα στον 
οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, 
όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5.2  και να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητός τους. 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10.30 π.µ., δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόµενος για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
 

10) τα άρθρα 9, 15 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ “Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Β’ 185/1993) 

11) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
12) την υπ’αριθµ. 84/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και Απευθείας Ανάθεσης Προµηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισµού (20), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), 
Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και Λοιπών Υπηρεσιών (70) 

13) την  υπ’αριθµ.  517/29-05-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 4.499,96€ σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003 µε τίτλο “Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων” 

14) την από 15/06/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος ∆ήµου ∆ιονύσου 
15) την υπ’ αριθµ. 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

περί εγκρίσεως της σκοπιµότητας της προµήθειας «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού 
Υλικού» και της εκτέλεσης της µε πρόχειρο διαγωνισµό 

16) την υπ’ αριθµ. 167/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 4.499,96€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. (23%), η  από 15/06/2015 µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης για την “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” 



17) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 29944/22-10-2015 διακήρυξη (υπ’ αριθµ. 2134/2015 Απόφαση 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου)  

18) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 
 
 

                                     
                                           Η Επιτροπή εισηγείται: 
 

Την κήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” της από 
15/06/2015 Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, ως άγονο, διότι δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά κατά τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισµού, όπως ορίζει το άρθρο 1 της 
διακήρυξης. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 

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

 
 
 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 
  

Καψούρου Όλγα                       1) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά 
 
                     2) Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 

  

 


