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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 27/06/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 24374 
∆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 πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου – του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ 24% 

 
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ003733326 2018-09-24. 
 
Η έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος έλαβε Α∆ΑΜ: 
188REQ003794090 2018-10-05, και εκδόθηκε η αριθ. 614/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: 
Ω9∆1Ω93-1ΣΟ) 
 
Με την αριθµ. 429/2018 (Α∆Α: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
(AOE), εγκρίθηκαν: α) η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού β) η σχετική 
µελέτη & οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39887/4466/19-11-2018 (18PROC004026354 2018-11-
19) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις  
5/12/2018.  
 
Με την αριθµ. 478/2018 (Α∆Α: ΩΦΛΗΩ93-ΙΩ1) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ο συνοπτικός διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος και αποφασίστηκε η 
επανάληψη αυτού µε τους ίδιους όρους, την ίδια µελέτη και την ίδια σύνθεση στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5052/43841/18-12-2018 (18PROC004216650 2018-12-
18) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις 
15/01/2019.  
 
Με την αριθµ. 135/2019 (Α∆Α: ΨΨ3ΝΩ93-1ΗΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής απερρίφθησαν οι συµµετοχές και  ο συνοπτικός διαγωνισµός κηρύχτηκε 
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άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψη αυτού µε τους ίδιους όρους, την ίδια 
µελέτη και την ίδια σύνθεση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
Με το αριθ. πρωτ. 16310/16-04-2019 έγγραφο η ανωτέρω απόφαση 
κοινοποιήθηκε µε µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυθηµερόν στους 
συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 16722/2280/18-04-2019 (19PROC004825030 2019-04-
18) Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις 
9/05/2019.  
 
Η Επιτροπή κατά τη καθορισµένη ηµεροµηνία δε συγκροτήθηκε σε σώµα, για 
αντικειµενικούς λόγους, εξαιρουµένου ενός µέλους της το οποίο και παρέλαβε τις 
υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές.  
 
Την Πέµπτη 09/05/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
429/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του 
διαγωνισµού και την αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και 
τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το 
αριθ. πρωτ. 24233/27-06-2019 πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, την 9η Μαϊού 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:00, ήταν προγραµµατισµένη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 429/2018 (Α∆Α: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής (AOE), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.  78/2018 (Α∆Α: ΩΦΛΗΩ93-
ΙΩ1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE) και την αριθ. 135/2019 ΑΟΕ (Α∆Α: 
ΨΨ3ΝΩ93-1ΗΜ) και ισχύει, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 16722/2280/18-04-2019),  αποτελούµενη από τους: 

1.  Ζωγραφούλα Μπινιάρη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2.  Αθηνά Παπαδοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3.   Γεωργία Λεκαράκου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Η Επιτροπή κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία δε µπόρεσε να συγκροτηθεί νόµιµα 
σε σώµα.  Ωστόσο το µέλος αυτής παραβρέθηκε και σε συνεννόηση µε την 
Πρόεδρο ενέργησε προκείµενου να παραλάβει προσφορές από δυνητικούς 
οικονοµικούς φορείς. Κατά το προκαθορισµένο χρόνο προσήλθε και κατέθεσε 
προσφορά η εταιρία «ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges». 
Η συγκεκριµένη προσφορά πρωτοκολλήθηκε και έλαβε αριθ. πρωτ. 18491/9-5-
2019. Στη συνέχεια το µέλος της Επιτροπής απευθύνθηκε στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από 
την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 
2.4.2.1 της Οικείας ∆ιακήρυξης.  
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Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου είχαν κατατεθεί εµπρόθεσµα οι ακόλουθες 
προσφορές: 

1. H αριθ. πρωτ.18329/8-5-2019 προσφορά της εταιρίας  «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech». 

Οι φάκελοι κρατήθηκαν σφραγισµένοι από την Επιτροπή. Στις 30/05/2019 η 
Πρόεδρος της επιτροπής µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενηµέρωσε τα 
µέλη της επιτροπής ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 
11:00 πµ στο γραφείο της επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου 26-28. Η ανωτέρω 
συνεδρίαση κοινοποιήθηκε εµπρόθεσµα στους ενδιαφεροµένους οικονοµικούς 
φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11. του άρθρου 14 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 
45Α΄.  

Στο κτίριο όπου στεγάζονται η υπηρεσία της Κοινωνικής Λειτουργού επί της οδού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου 26-28, τη Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 11:00, συνήλθε σε  
τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 429/2018 (Α∆Α: 
ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE), όπως τροποποιήθηκε µε 
την αριθ.  78/2018 (Α∆Α: ΩΦΛΗΩ93-ΙΩ1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE) 
και την αριθ. 135/2019 ΑΟΕ (Α∆Α: ΨΨ3ΝΩ93-1ΗΜ) και ισχύει, προκειµένου να 
προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 16722/2280/18-04-2019),  αποτελούµενη από 
τους: 

1.  Ζωγραφούλα Μπινιάρη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2.  Αθηνά Παπαδοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Γεωργία Λεκαράκου. υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου 
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.τ.λ.) και διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε 
σφραγισµένους φακέλους, και έτσι παρέµεναν µέχρι τη συνεδρίασή της 
προστατεύοντας µε το τρόπο αυτό το περιεχόµενο τους. Επιπλέον, η Επιτροπή  
εξέτασε αν οι φάκελοι εξωτερικά έφεραν τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη, 
κατόπιν τούτου άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Κατά την αποσφράγιση 
δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων. 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, τους φακέλους 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε την σειρά που κατατέθηκαν στο 
πρωτόκολλο. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή οι σχετικοί 
φάκελλοι που υποβλήθηκαν. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού:  

1. Σχετικά, µε την αριθ. πρωτ. 18329/8-5-2019 προσφορά της εταιρίας  «ΝΤΡΙΓΚΑ 
ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech» διαπίστωσε τα ακόλουθα: Εντός του 
κυρίου φακέλου υπήρχαν οι φάκελλοι µε τα δικαιολογητικά ως προβλέπεται από 
την οικεία διακήρυξη. Κατά την εξέταση των φακέλλων συµµετοχής διαπιστώθηκε 
η πληρότητα αυτών. Στη συνέχεια κατά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς 
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διαπιστώθηκε τη πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς κάνει δεκτή 
τη προσφορά του.. 

2. Σχετικά, µε την αριθ. πρωτ. 18491/9-5-2019 προσφορά της εταιρίας «ΛΟΥΚΑΣ 
ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges» διαπίστωσε τα ακόλουθα: Εντός 
του κυρίου φακέλου υπήρχαν  οι φάκελλοιµε τα δικαιολογητικά ως προβλέπεται 
από την οικεία διακήρυξη. Κατά την εξέταση των φακέλλων συµµετοχής 
διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτών. Στη συνέχεια κατά την εξέταση της τεχνικής 
προσφοράς διαπιστώθηκε τη πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς 
κάνει δεκτή τη προσφορά του. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές : 

1. Η εταιρία  «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech» προσέφερε την 
καθαρή τιµή των 23.130,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 5.551,20€, ήτοι τη συνολική 
τιµή 28.681,20€. Αναλυτικά ως ακολούθως: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Είδος 

Μονάδας CPVS Ποσότητα

Τιµή 

µονάδας 

(€) 

∆απάνη 

(€) 

1 Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως 

στην τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-

0 50 290,00 14.500,00 

2 
Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, 

πλήρες, όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 
1 580,00 580,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 
1 1.050,00 1.050,00 

Άθροισµα : 23.130,00 

ΦΠΑ 24% : 5.551,20 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 28.681,20 

 

2. Η εταιρία «ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges» 
προσέφερε την καθαρή τιµή των 23.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 5.640,00€, 
ήτοι τη συνολική τιµή 29.140,00€. Αναλυτικά ως ακολούθως: 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Είδος 

Μονάδας 
CPVS Ποσότητα

Τιµή 

µονάδας 

(€) 

∆απάνη 

(€) 

1 
Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες 

όπως στην τεχνική έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
50 300,00 15.000,00 

2 
Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, 

πλήρες, όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
1 600,00 600,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
1 900,00 900,00 

Άθροισµα : 23.500,00 

ΦΠΑ 24% : 5.640,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 29.140,00 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή :  

Να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός και να ανακηρυχθεί ως προσωρινός ανάδοχος η 
εταιρία «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 
∆.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα στο Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 Αγιά Λάρισας 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ » αντί του καθαρού ποσού των 
23.130,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 5.551,20€, ήτοι αντί της συνολικής τιµής των 
28.681,20€, λόγω ΄τοι η προσφορά του ήταν η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16722/2280/18-04-2019 (19PROC004825030 2019-

04-18) ∆ιακήρυξη  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το αριθ. πρωτ. 24233/27-06-2019  πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού 

4. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
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1. η έγκριση του αριθ. πρωτ. 24233/27-06-2019  πρακτικού Νο1 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. Η ανάδειξη της επιχείρησης µε την «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε 

το δ.τ. «EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 ∆.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα 

στο Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 Αγιά Λάρισας, ως 

προσωρινού αναδόχου γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 

σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, σύµφωνα µε το σκεπτικό της Ε.∆.∆. και η οικονοµική 

προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος 

κόστους, ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Είδος 

Μονάδας CPVS Ποσότητα

Τιµή 

µονάδας 

(€) 

∆απάνη 

(€) 

1 Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως 

στην τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-

0 50 290,00 14.500,00 

2 
Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, 

πλήρες, όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 1 580,00 580,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 
1 1.050,00 1.050,00 

Άθροισµα : 23.130,00 

ΦΠΑ 24% : 5.551,20 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 28.681,20 

 

Κοινοποίηση:   
1.  Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
 
 

Συν.  Το αριθ. πρωτ. 24233/27-06-2019   πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού 

 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 25/06/2019 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : 24233/27-06-19 
  

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

 

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Τηλέφωνο: 2132030600  
Αριθ. Fax: 2132030630  

    
 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, την 9η Μαϊού 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:00, ήταν προγραµµατισµένη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 429/2018 (Α∆Α: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής (AOE), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.  78/2018 (Α∆Α: ΩΦΛΗΩ93-
ΙΩ1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE) και την αριθ. 135/2019 ΑΟΕ (Α∆Α: 
ΨΨ3ΝΩ93-1ΗΜ) και ισχύει, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 16722/2280/18-04-2019),  αποτελούµενη από τους: 

1.  Ζωγραφούλα Μπινιάρη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2.  Αθηνά Παπαδοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3.   Γεωργία Λεκαράκου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Η Επιτροπή κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία δε µπόρεσε να συγκροτηθεί νόµιµα 
σε σώµα.  Ωστόσο το µέλος αυτής παραβρέθηκε και σε συνεννόηση µε την 
Πρόεδρο ενέργησε προκείµενου να παραλάβει προσφορές από δυνητικούς 
οικονοµικούς φορείς. Κατά το προκαθορισµένο χρόνο προσήλθε και κατέθεσε 
προσφορά η εταιρία «ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges». 
Η συγκεκριµένη προσφορά πρωτοκολλήθηκε και έλαβε αριθ. πρωτ. 18491/9-5-
2019. Στη συνέχεια το µέλος της Επιτροπής απευθύνθηκε στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από 
την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 
2.4.2.1 της Οικείας ∆ιακήρυξης.  

Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου είχαν κατατεθεί εµπρόθεσµα οι ακόλουθες 
προσφορές: 

1. H αριθ. πρωτ.18329/8-5-2019 προσφορά της εταιρίας  «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech». 

Οι φάκελοι κρατήθηκαν σφραγισµένοι από την Επιτροπή. Στις 30/05/2019 η 
Πρόεδρος της επιτροπής µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενηµέρωσε τα 
µέλη της επιτροπής ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 
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11:00 πµ στο γραφείο της επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου 26-28. Η ανωτέρω 
συνεδρίαση κοινοποιήθηκε εµπρόθεσµα στους ενδιαφεροµένους οικονοµικούς 
φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11. του άρθρου 14 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 
45Α΄.  

Στο κτίριο όπου στεγάζονται η υπηρεσία της Κοινωνικής Λειτουργού επί της οδού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου 26-28, τη Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 11:00, συνήλθε σε  
τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 429/2018 (Α∆Α: 
ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE), όπως τροποποιήθηκε µε 
την αριθ.  78/2018 (Α∆Α: ΩΦΛΗΩ93-ΙΩ1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE) 
και την αριθ. 135/2019 ΑΟΕ (Α∆Α: ΨΨ3ΝΩ93-1ΗΜ) και ισχύει, προκειµένου να 
προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 16722/2280/18-04-2019),  αποτελούµενη από 
τους: 

1.  Ζωγραφούλα Μπινιάρη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2.  Αθηνά Παπαδοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Γεωργία Λεκαράκου. υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου 
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.τ.λ.) και διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε 
σφραγισµένους φακέλους, και έτσι παρέµεναν µέχρι τη συνεδρίασή της 
προστατεύοντας µε το τρόπο αυτό το περιεχόµενο τους. Επιπλέον, η Επιτροπή  
εξέτασε αν οι φάκελοι εξωτερικά έφεραν τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη, 
κατόπιν τούτου άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Κατά την αποσφράγιση 
δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων. 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, τους φακέλους 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε την σειρά που κατατέθηκαν στο 
πρωτόκολλο. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή οι σχετικοί 
φάκελλοι που υποβλήθηκαν. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού:  

1. Σχετικά, µε την αριθ. πρωτ. 18329/8-5-2019 προσφορά της εταιρίας  «ΝΤΡΙΓΚΑ 
ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech» διαπίστωσε τα ακόλουθα: Εντός του 
κυρίου φακέλου υπήρχαν οι φάκελλοι µε τα δικαιολογητικά ως προβλέπεται από 
την οικεία διακήρυξη. Κατά την εξέταση των φακέλλων συµµετοχής διαπιστώθηκε 
η πληρότητα αυτών. Στη συνέχεια κατά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς 
διαπιστώθηκε τη πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς κάνει δεκτή 
τη προσφορά του.. 

2. Σχετικά, µε την αριθ. πρωτ. 18491/9-5-2019 προσφορά της εταιρίας «ΛΟΥΚΑΣ 
ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges» διαπίστωσε τα ακόλουθα: Εντός 
του κυρίου φακέλου υπήρχαν  οι φάκελλοιµε τα δικαιολογητικά ως προβλέπεται 
από την οικεία διακήρυξη. Κατά την εξέταση των φακέλλων συµµετοχής 
διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτών. Στη συνέχεια κατά την εξέταση της τεχνικής 
προσφοράς διαπιστώθηκε τη πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς 
κάνει δεκτή τη προσφορά του. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές : 

1. Η εταιρία  «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech» προσέφερε την 
καθαρή τιµή των 23.130,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 5.551,20€, ήτοι τη συνολική 
τιµή 28.681,20€. Αναλυτικά ως ακολούθως: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Είδος 

Μονάδας CPVS Ποσότητα

Τιµή 

µονάδας 

(€) 

∆απάνη 

(€) 

1 Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως 

στην τεχνική έκθεση τεµάχιο 34514700-

0 50 290,00 14.500,00 

2 
Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, 

πλήρες, όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 200 35,00 7.000,00 

3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 1 580,00 580,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 34514700-

0 
1 1.050,00 1.050,00 

Άθροισµα : 23.130,00 

ΦΠΑ 24% : 5.551,20 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 28.681,20 

 

2. Η εταιρία «ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» µε το δ.τ. «Metron satges» 
προσέφερε την καθαρή τιµή των 23.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 5.640,00€, 
ήτοι τη συνολική τιµή 29.140,00€. Αναλυτικά ως ακολούθως: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Είδος 

Μονάδας 
CPVS Ποσότητα

Τιµή 

µονάδας 

(€) 

∆απάνη 

(€) 

1 
Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες 

όπως στην τεχνική έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
50 300,00 15.000,00 

2 
Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό, 

πλήρες, όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
200 35,00 7.000,00 
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3 
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
1 600,00 600,00 

4 
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη 

πλήρης όπως στην τεχνική 

έκθεση 
τεµάχιο 

34514700-

0 
1 900,00 900,00 

Άθροισµα : 23.500,00 

ΦΠΑ 24% : 5.640,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 29.140,00 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή :  

Να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός και να ανακηρυχθεί ως προσωρινός ανάδοχος η 
εταιρία «ΝΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» µε το δ.τ. «EVENtech»  ΑΦΜ 068856630 
∆.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ, µε έδρα στο Νεοχώρι ∆.∆. Καστρίου, Τ.Κ. 41500 Αγιά Λάρισας 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ » αντί του καθαρού ποσού των 
23.130,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 5.551,20€, ήτοι αντί της συνολικής τιµής των 
28.681,20€, λόγω ΄τοι η προσφορά του ήταν η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
 

 
 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ζωγραφούλα Μπινιάρη 1) Αθηνά Παπαδοπούλου 

 

 

2) Γεωργία Λεκαράκου 

 


