
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 15/07/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 20038 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών » 
προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24% 
 
Με την 54/19-04-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η 
σκοπιµότητα της προµήθειας. 
 
Με την 173/7-6-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) η πίστωση και 
η διάθεση του συνολικού ποσού του 14.999,91€ και β) εγκρίθηκε η  από 19/05/2016 
τεχνικές προδιαγραφές του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 
και ∆ιαφάνειας. 
 
Με την αριθµ. πρωτ. 15980/1021/1006-2016 διακήρυξη ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2016 
ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
Τη Παρασκευή 20/11/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την προµήθεια του ενθέµατι προµήθεια. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής εταιρίες: 

1. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ 
2. SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε. 
3. ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ  
4. ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 
5. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 
 
Στο πρωτόκολλο του δήµου είχαν κατατεθεί εµπρόθεσµα οι ακόλουθες προσφορές: 
 
6. RethINK A.E.B.E µε αρ. πρωτ. 17764/24-06-2016 

7. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES» µε αρ. πρωτ. 17950/27-06-2016 
 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1/29-06-2016 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 28η  Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30, σε 
συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 15991/10-06-
2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 



 

 
Κωνσταντίνου Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
Νικοκάβουρα Καλλιόπη, ως τακτικό µέλος 
Κατσουρός Βασίλειος, ως τακτικό µέλος 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 
δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’αριθµ. πρωτ. 15980/10-06-2016 διακήρυξης και αφού 
ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 
προσφορές τους. 

 
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι προσφορές : 

 

8. RethINK A.E.B.E µε αρ. πρωτ. 17764/24-06-2016 

9. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES» µε αρ. πρωτ. 17950/27-06-2016 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της 
επιτροπής  οι ακόλουθες εταιρείες: 
 

10. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ 

11. SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε. 

12. ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ  

13. ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

14. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 
 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η 
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  Όλοι οι φάκελοι ήταν πλήρης σύµφωνα 
µε τους όρους της διακήρυξης.   
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο.  
 
Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των 
συµµετεχόντων SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε και ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.  είναι αποδεκτά 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης .   
∆ιαπιστώθηκε ότι η περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στις τεχνικές προσφορές των 
παρακάτω εταιρειών δεν συµφωνούσε µε την τεχνική περιγραφή της προκήρυξης και 
αποκλείστηκαν.  
Πιο συγκεκριµένα: 
1. RethINK A.E.B.E- τα είδη 18, 37, 38, 39 & 48 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES»- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
4. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.- το είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ περιείχε µόνο πιστοποιητικά ποιότητας, χωρίς 
στοιχεία για προσφερόµενα είδη και αποκλείστηκε. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, 
την ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. 
Στέφανος):  
 

1) SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε και  

2) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.   
 
  
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 



 

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

Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 18296/30-06-2016 έγγραφο στους 
συµµετέχοντες και υποβλήθηκε η αριθµ. πρωτ. 18576/1-7-2016 εµπρόθεσµη ένσταση, 
της εταιρίας «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. Σύµφωνα µε την οποία: 
 
«ΈΝΣΤΑΣΗ για τον διαγωνισµό για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» µε απ. πρωτ. 15980, Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 
1021 και ηµεροµηνία διενέργειας 28/6/2016. 
 
Αξιότιµοι Κύριοι /ες, 
 
Σύµφωνα µε το πρακτικό 18296/30-6-16 που µας κοινοποιήθηκε στις 30/6/2016 και λάβαµε 
υπόψιν µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι εκ παραδροµής προσφέρθηκε το µελάνι Epson 
t0711 γιατί δεν διευκρινίζονταν στη διακήρυξη και στις τεχνικές  προδιαγραφές ότι δεν ήταν 
αυτός και ο ζητούµενος κωδικός ούτε και αναφέρονταν ο αριθµός σελίδων που απαιτούνταν από 
τη διακήρυξη για να προσφέρουµε τον σωστό κωδικό.  Για το λόγο αυτό θα θέλαµε να 
επαναπροκυρηχθεί ο διαγωνισµός, παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία ή διευκρίνηση.»  
 

Στις 4/7/2016 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆.∆.), για την εξέταση της ανωτέρω ένστασης και συνέταξε την αριθµ. πρωτ. 
18966/2016 Γνωµοδότηση, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα 
µε την οποία: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 4η Ιουλίου, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30, σε 
συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους: 
 
1. Κωνσταντίνου Στυλιανή, Πρόεδρος 
2. Νικοκάβουρα Καλλιόπη, µέλος 
3. Κατσουρός Βασίλειος, µέλος 
 
Με το υπ’αριθµ Νο.1 Πρακτικό της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αναφέρει ότι: “από τον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών: διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων SMART OFFICE 
SUPPLIES Ε.Π.Ε και ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης. ∆ιαπιστώθηκε ότι η περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στις τεχνικές προσφορές 
των παρακάτω εταιρειών δεν συµφωνούσε µε την τεχνική περιγραφή της προκήρυξης και 
αποκλείστηκαν.  
Πιο συγκεκριµένα: 
1. RethINK A.E.B.E- τα είδη 18, 37, 38, 39 & 48 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES»- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
4. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.- το είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ περιείχε µόνο πιστοποιητικά ποιότητας, χωρίς 
στοιχεία για προσφερόµενα είδη και αποκλείστηκε.” 
 
Κατά του ανωτέρου Πρακτικού Νο. 1 της Ε.∆. υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η ένσταση της εταιρείας 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”» µε α.π. 18576/1-7-2014 (η οποία κοινοποιήθηκε 
στην Ε.∆. στις 4-7-2014 ) και υποστηρίζει ότι προσφέρθηκε λάθος προϊόν (µελάνι Epson t0711) 
µε την αιτιολογία ότι δεν διευκρινιζόταν στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η Ε.∆  λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της διακήρυξης  µε αρ. 15980/10-6-2016, προτείνει ότι η 
ανωτέρω ένσταση πρέπει να απορριφθεί διότι έχει ως αντικείµενο τους όρους της διακήρυξης, πιο 
συγκεκριµένα την περιγραφή των ειδών στις Τεχνικές Προδιαγραφές, συνεπώς έπρεπε να είχε 
υποβληθεί ένσταση κατά της διακήρυξης πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού στις 28 Ιουνίου 
2016 και για το λόγο αυτό η Ε.∆ δεν έχει αρµοδιότητα. 
 



 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) το υπ’ αριθµ  Νο. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
2) τα άρθρα, 9, 12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) την υποβληθείσα ένσταση  α.π. 18576/1-7-2016 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να απορριφθεί η ένσταση της εταιρείας για τους 
λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω ». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

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

• τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
• την υπ’αριθµ. 63/2016 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) 

• την από 19/05/2016 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας.  

• την υπ’ αριθµ. 54/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου περί 
εγκρίσεως της σκοπιµότητας της προµήθειας.  

• την υπ’ αριθµ. 173/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15980/1021/10-06-2016 διακήρυξη. 
• Το από 29/06/2016  Νο 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• Την αριθµ. πρωτ. 18576/1-7-2016 εµπρόθεσµη ένσταση, της εταιρίας 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

• Την αριθµ. πρωτ. 18966/6-7-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της 
ανωτέρω ενστάσεως.  

• του άρθρο 72 του Ν.3852/2010,  
 
προτείνεται: 
 
1. Η έγκριση του Πρακτικού Ν1/29-06-2016 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης. 
 
2. Η απόρριψη στο σύνολό της αριθµ. πρωτ. 18576/1-7-2016 ένστασης, της εταιρίας 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 
3. Η έγκριση της αριθµ. πρωτ. 18966/6-7-2016 Γνωµοδότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγηση, και  η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.. 
 

 
Συν. 

1. Το Πρακτικό Ν1/29-06-2016 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. Η αριθµ. πρωτ. 18576/1-7-2016 ένσταση, της εταιρίας «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
3. αριθµ. πρωτ. 18966/6-7-2016 Γνωµοδότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

και Αξιολόγηση.  
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 29-06-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο  2132030600   
Αριθ. Fax: 2108141421   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ 63/2016 Απόφαση 
Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών », προϋπολογισµού 
δαπάνης  14.999,91€. 

 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 28η  Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την 
αριθ. 15991/10-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 
Κωνσταντίνου Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
Νικοκάβουρα Καλλιόπη, ως τακτικό µέλος 
Κατσουρός Βασίλειος, ως τακτικό µέλος 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 
δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’αριθµ. πρωτ. 15980/10-06-2016 διακήρυξης και αφού 
ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 
προσφορές τους. 

 
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι προσφορές : 

 

15. RethINK A.E.B.E µε αρ. πρωτ. 17764/24-06-2016 

16. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES» µε αρ. πρωτ. 17950/27-06-2016 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της 
επιτροπής  οι ακόλουθες εταιρείες: 
 

17. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ 

18. SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε. 

19. ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ  

20. ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

21. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 
 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η 
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  Όλοι οι φάκελοι ήταν πλήρης σύµφωνα 
µε τους όρους της διακήρυξης.   
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο.  
 
Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των 
συµµετεχόντων SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε και ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.  είναι αποδεκτά 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης .   



 

∆ιαπιστώθηκε ότι η περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στις τεχνικές προσφορές των 
παρακάτω εταιρειών δεν συµφωνούσε µε την τεχνική περιγραφή της προκήρυξης και 
αποκλείστηκαν.  
Πιο συγκεκριµένα: 
1. RethINK A.E.B.E- τα είδη 18, 37, 38, 39 & 48 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES»- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
4. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.- το είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ περιείχε µόνο πιστοποιητικά ποιότητας, χωρίς 
στοιχεία για προσφερόµενα είδη και αποκλείστηκε. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, 
την ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. 
Στέφανος):  
 

3) SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε και  

4) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.   
 
 Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 
 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  
Κωνσταντίνου Στυλιανή 1) Νικοκάβουρα Καλλιόπη 

 
2) Κατσουρός Βασίλειος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 5-7-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Αρ. Πρωτ 

 

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

 Προς: ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος 
 Κοιν : ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” 
Τηλέφωνο: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2108141421   

 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 
63/2016 Απόφαση Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για τον πρόχειρο διαγωνισµό 
για την «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων 
και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών » προϋπολογισµού δεκατεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών 
(14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%.για την  υπ΄αριθµ πρωτ. 18576/1-7-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” » 
κατά του Πρακτικού Νο. 1 
 

 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 4η Ιουλίου, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30, σε 
συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους: 
 
1. Κωνσταντίνου Στυλιανή, Πρόεδρος 
2. Νικοκάβουρα Καλλιόπη, µέλος 
3. Κατσουρός Βασίλειος, µέλος 
 
Με το υπ’αριθµ Νο.1 Πρακτικό της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αναφέρει ότι: “από τον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών: διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων SMART OFFICE 
SUPPLIES Ε.Π.Ε και ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης. ∆ιαπιστώθηκε ότι η περιγραφή των προσφερόµενων ειδών στις τεχνικές προσφορές 
των παρακάτω εταιρειών δεν συµφωνούσε µε την τεχνική περιγραφή της προκήρυξης και 
αποκλείστηκαν.  
Πιο συγκεκριµένα: 
1. RethINK A.E.B.E- τα είδη 18, 37, 38, 39 & 48 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES»- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ- τo είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
4. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.- το είδος 7 του πίνακα της τεχνικής περιγραφής  
 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-∆ΑΦΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ περιείχε µόνο πιστοποιητικά ποιότητας, χωρίς 
στοιχεία για προσφερόµενα είδη και αποκλείστηκε.” 
 
Κατά του ανωτέρου Πρακτικού Νο. 1 της Ε.∆. υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η ένσταση της εταιρείας 
«ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”» µε α.π. 18576/1-7-2014 (η οποία κοινοποιήθηκε 
στην Ε.∆. στις 4-7-2014 ) και υποστηρίζει ότι προσφέρθηκε λάθος προϊόν (µελάνι Epson t0711) 
µε την αιτιολογία ότι δεν διευκρινιζόταν στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Η Ε.∆  λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της διακήρυξης  µε αρ. 15980/10-6-2016, προτείνει ότι η 
ανωτέρω ένσταση πρέπει να απορριφθεί διότι έχει ως αντικείµενο τους όρους της διακήρυξης, πιο 
συγκεκριµένα την περιγραφή των ειδών στις Τεχνικές Προδιαγραφές, συνεπώς έπρεπε να είχε 
υποβληθεί ένσταση κατά της διακήρυξης πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού στις 28 Ιουνίου 
2016 και για το λόγο αυτό η Ε.∆ δεν έχει αρµοδιότητα. 
 



 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) το υπ’ αριθµ  Νο. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
2) τα άρθρα, 9, 12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) την υποβληθείσα ένσταση  α.π. 18576/1-7-2016 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να απορριφθεί η ένσταση της εταιρείας για τους 
λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω . 
 
 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  
Κωνσταντίνου Στυλιανή 1) Νικοκάβουρα Καλλιόπη 

 
2) Κατσουρός Βασίλειος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


