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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια « Απολυµαντικού 
µέσου νερού». 
 
 Με την υπ’ αριθ. 46/27.03.2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας απολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού   
και µε την  υπ’ αριθ. 105/24.04.2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α) η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης της εν θέµατι προµήθειας β) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθ. 
14/2013 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας , οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε η 14η Μαΐου  2013 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30π.µ. – 10.00π.µ. ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   
 
 Στις 14/05/2013, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆.∆.) για την προµήθεια «Απολυµαντικού µέσου νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθ .28/11.03.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να διενεργήσει 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθεια. 
 
  Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου είχαν κατατεθεί δύο προσφορές: α)  η υπ’ αριθ. πρωτ. 
14002/13.05.2013 της εταιρείας DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. και β) η υπ’ αριθ. πρωτ. 
14113/13.05.2013 της εταιρείας FERI.TRI. ΑΒ.Ε.Ε. . Την ήµερα διεξαγωγής του διαγωνισµού δεν 
κατατέθηκε καµία άλλη οικονοµική προσφορά, έτσι η Επιτροπή διενέργειας έκλεισε το διαγωνισµό και 
συνέταξε το Πρακτικό Νο1  σύµφωνα µε το οποίο :  
 

1. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας FERI.TRI. ΑΒ.Ε.Ε απορρίφτηκε επειδή τα δικαιολογητικά 
δεν ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθ. 13377/863/30.04.2013 
διακήρυξη  και συγκεκριµένα  το προσφερόµενο προϊόν δεν διέθετε την απαραίτητη έγκριση 
του ΕΟΦ.  

2. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α  έγινε δεκτή , ύστερα από 
διευκρινήσεις που δόθηκαν ως προς την χηµική ανάλυση του προσφερόµενου είδους.  

 
Στη συνέχεια  η Επιτροπή όρισε την 31η Μαΐου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ. να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας DALCOCHEM 
Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α  εφόσον δεν υπήρξαν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης και 
συνέταξε το Πρακτικό Νο 2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο :  
Η εταιρεία προσέφερε την τιµή των 22.837,30€ συµπ/νου ΦΠΑ13%  για την προµήθεια 43.000 
Kg υποχλωριώδες νατρίου DALCOCHLORATION. 

 
    
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 

 
  Ι.-Η έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού και 



 ΙΙ.- κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια  απολυµαντικού µέσου νερού »,  στην εταιρεία 
«DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. » αντί του συνολικού ποσού των 22.837,30€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 13%. 
 
  
 
 

       Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 

       Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Συνηµµένα: Τα πρακτικά του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

 
 
 
 
 

 

   

Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο Προµηθειών 
2)∆/νση Περιβάλλοντος  

  

   


