
1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 30/01/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 3749 
∆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-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας 
αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ. 
€.  
 
Με την 125/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια των εν θέµατι εργασιών. 
 
Με την αριθµ. 265/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης και β) η αριθµ. 23/2017 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού.  
 
Με την αριθµ. 287/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την  αριθµ. 296/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε: α) η 
ακύρωση του διαγωνισµού στις 8/11/2017 σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
34118/3075/23-10-2017 (Α∆ΑΜ: 17PROC002131930 2017-10- 23) διακήρυξη, 
καθώς θα πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς η αριθµ. 23/2017 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος.  Και β) ηεπανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τήρηση των 
κανόνωνδηµοσιότητας και µε τροποποιηµένους τους όρους διακήρυξης. 
 
Με την αριθµ.354/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε, α) η αριθµ. 
43/2017 µελέτη (νέα) της ∆/νσης Περιβάλλοντος και β) οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού . 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42658/3805/21-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
17PROC002474280 2017-12-21) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  
16/01/2018.  
 
Τη Τρίτη 16/01/20187, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού 
πολιτικής άµυνας» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 287/2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή 
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και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση 
της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 287/17.10.2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας 
αποχιονισµού», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 61.380,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, το CPV των προς προµήθεια ειδών είναι 34144420-8 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ), (Αριθ. ∆ιακήρυξης 
3805/42658/21.12.2017), ύστερα από την αριθ. πρωτ. 42677/21.12.2017 
έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη 
από τους: 

 
 Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Καρακάση Αναστασία 

2. Τακτικό Μέλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης 

3. Τακτικό Μέλος Κούνης Απόλλωνας 

Κατά το χρονικό διάστηµα 10:00π.µ. έως 10:30π.µ. η επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να δεχθεί προσφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. Η 
επιτροπή παρέλαβε 3 προσφορές. 

1. «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.»:παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην 
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1874/12-1-2018) 

2. «ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης απορριµµάτων, πρασίνου και 
συντήρησης οδικού δικτύου. Εφαρµογές εξουδετέρωσης οσµών»: 
παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1875/12-1-2018) 

3. «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ: παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1941/15-1-2018) 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. Πρωτ. 265/2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν:α) η δαπάνη για την προµήθεια 
σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
61.380,00 € στον ΚΑ 70.7131.0006 µε τίτλο «Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας 
αποχιονισµού»του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 β)η υπ΄αριθ. 43/2017 
Τεχνική Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος γ)οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 
προµήθειας και δ)η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών: 
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α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. 
ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε. 

• ΤΕΥ∆ 

 

2. ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης 

απορριµµάτων, πρασίνου και συντήρησης οδικού 

δικτύου. Εφαρµογἐς εξουδετέρωσης οσµών 

• ΤΕΥ∆ 

 

3. 
«ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ 

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ 

• ΤΕΥ∆ 

 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆): 

A. της εταιρείας «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.» ήταν πλήρης. 

B. της εταιρείας «ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης απορριµµάτων, 
πρασίνου και συντήρησης οδικού δικτύου/Εφαρµογἐς εξουδετέρωσης οσµών» 
ήταν ελλιπώς συµπληρωµένο. ∆εν είχε δηλώσει αν ο οικονοµικός φορέας 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: πτώχευση ή 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάριση κ.λ.π.  

C. της εταιρείας «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ ήταν πλήρη.  

Ως αποτέλεσµα του παραπάνω ελέγχου η εταιρεία «ECO SOLUTION Εξοπλισµός 
διαχείρισης απορριµµάτων, πρασίνου και συντήρησης οδικού δικτύου/Εφαρµογἐς 
εξουδετέρωσης οσµών» αποκλείεται από το διαγωνισµό. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών 
Προσφορών των εταιρειών που είχαν πλήρη δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχο των 
Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές των 
διαγωνιζόµενων ήταν σύµφωνες µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται 
στους παρακάτω πίνακες: 

1. «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.» 

Α/Α Είδος Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 12.740,00€ 38.220,00€ 
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  ΣΥΝΟΛΟ 38.220,00€ 

  ΦΠΑ 24%: 9.172,80€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 47.392,80€ 

 

2. «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ 

Α/Α Είδος Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 

άνευ ΦΠΑ 
Σύνολο 

1 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 12.250,00 36.750,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 36.750,00€ 

  ΦΠΑ 24%: 8.820,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 45.570,00€ 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την Υπ’ Αριθ. ∆ιακήρυξη 3805/42658/21.12.2017 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρεία . «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ 
Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ µε ΑΦΜ. 082578630 ∆ΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ως προσωρινού αναδόχου διενέργειας της κάτωθι υπηρεσίας: 
«Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού» προϋπολογισµού δαπάνης 
61.380,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε CPV των προς προµήθεια ειδών 
34144420-8 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ). 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 
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1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42658/3805/21-12-2017 ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ: 

17PROC002474280 2017-12-21), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το Πρακτικό Νο1/22.01.2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του  Πρακτικού Νο1/16.01.2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. ο αποκλεισµός της εταιρίας «ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης 
απορριµµάτων, πρασίνου και συντήρησης οδικού δικτύου/Εφαρµογἐς 
εξουδετέρωσης οσµών» γιατί το ΤΕΥ∆  ήταν ελλιπώς συµπληρωµένο. ∆εν 
είχε δηλώσει (συµπληρώσει) στο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού, 
ενότητα Γ : Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα, το δεύτερο πεδίο ήτοι αν 
ο οικονοµικός φορέας βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάριση κ.λ.π.  

3. η ανακήρυξη της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ 
Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ», µε ΑΦΜ. 082578630 ∆ΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, και µε έδρα επί του 5° χλµ. Βέροιας – Νάουσας Τ.Κ. 59100 
Βέροια, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο 
«Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού», αντί του  ποσού των 
36.750,00€, πλέον 8.820,00€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού 
των 45.570,00€, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική 
προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.  

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος   
           

Συν.  Το αριθµ. Νο1/22.01.2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Άγιος Στέφανος, 22 /1/2018 

Αρ.Πρωτοκόλλου:  

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 

Αθ. ∆ιάκου 
  

Τ.Κ.: 14565,Άγιος Στέφανος   

Τηλέφωνο: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2132030630   

    

 

Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού» (συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ ) µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 287/17.10.2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας 
αποχιονισµού», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 61.380,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, το CPV των προς προµήθεια ειδών είναι 34144420-8 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ), (Αριθ. ∆ιακήρυξης 
3805/42658/21.12.2017), ύστερα από την αριθ. πρωτ. 42677/21.12.2017 
έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποτελούµενη 
από τους: 

 

 Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Καρακάση Αναστασία 

2. Τακτικό Μέλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης 

3. Τακτικό Μέλος Κούνης Απόλλωνας 

Κατά το χρονικό διάστηµα 10:00π.µ. έως 10:30π.µ. η επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να δεχθεί προσφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. Η 
επιτροπή παρέλαβε 3 προσφορές. 
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1.  «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.»:παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην 
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1874/12-1-2018) 

2. «ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης απορριµµάτων, πρασίνου και 
συντήρησης οδικού δικτύου. Εφαρµογές εξουδετέρωσης οσµών»: 
παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1875/12-1-2018) 

3. «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ: παραδόθηκε ταχυδροµικά εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1941/15-1-2018) 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. Πρωτ. 265/2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν:α) η δαπάνη για την προµήθεια 
σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
61.380,00 € στον ΚΑ 70.7131.0006 µε τίτλο «Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας 
αποχιονισµού»του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 β)η υπ΄αριθ. 43/2017 
Τεχνική Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος γ)οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 
προµήθειας και δ)η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών: 

 

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. 

ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε. 

• ΤΕΥ∆ 

 

2. ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης απορριµµάτων, 

πρασίνου και συντήρησης οδικού δικτύου. Εφαρµογἐς 

εξουδετέρωσης οσµών 

• ΤΕΥ∆ 

 

3. 
«ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ 

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ 

• ΤΕΥ∆ 

 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆): 

A. της εταιρείας «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.» ήταν πλήρης. 

B. της εταιρείας «ECO SOLUTION Εξοπλισµός διαχείρισης απορριµµάτων, 
πρασίνου και συντήρησης οδικού δικτύου/Εφαρµογἐς εξουδετέρωσης 
οσµών» ήταν ελλιπώς συµπληρωµένο. ∆εν είχε δηλώσει αν ο οικονοµικός 
φορέας βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάριση κ.λ.π.  

C. της εταιρείας «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ ήταν πλήρη.  
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Ως αποτέλεσµα του παραπάνω ελέγχου η εταιρεία «ECO SOLUTION Εξοπλισµός 
διαχείρισης απορριµµάτων, πρασίνου και συντήρησης οδικού δικτύου/Εφαρµογἐς 
εξουδετέρωσης οσµών» αποκλείεται από το διαγωνισµό. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών 
Προσφορών των εταιρειών που είχαν πλήρη δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχο των 
Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές των 
διαγωνιζόµενων ήταν σύµφωνες µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται 
στους παρακάτω πίνακες: 

1. «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.» 

Α/Α Είδος Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 12.740,00€ 38.220,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 38.220,00€ 

  ΦΠΑ 24%: 9.172,80€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 47.392,80€ 

 

2. «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

άνευ ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 

ΣΕΤ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

3 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
12.250,00 36.750,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 36.750,00€ 

  ΦΠΑ 24%: 8.820,00€ 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 45.570,00€ 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την Υπ’ Αριθ. ∆ιακήρυξη 3805/42658/21.12.2017 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρεία . «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ» ΥΙΟΙ 
Ν.ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣ/ΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΝ/ΜΙΑΣ µε ΑΦΜ. 082578630 ∆ΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ως προσωρινού αναδόχου διενέργειας της κάτωθι υπηρεσίας: 
«Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού» προϋπολογισµού δαπάνης 
61.380,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε CPV των προς προµήθεια ειδών 
34144420-8 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ). 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Καρακάση Αναστασία 1) Αργυρόπουλος Παναγιώτης 

2) Κούνης Απόλλωνας 

 

 

 
 
 


