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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                       
       
 
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προµήθεια ασφάλτου. 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την 118/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας . 

5. Την υπ’ αριθ. 33/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας  , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002097278 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002106647 
8. Την  289/17.10.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη για την προµήθεια ασφάλτου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 27.230,40 € 
σε βάρος του  Κ.Α. 30.6662.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για συντήρηση 
οδών», (ΠΑΥ 779/2017) (Α∆Α 649ΨΩ93-72Μ)β)η υπ’ αριθ. 33/2017 µελέτη της ∆/νσης 
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. 

9. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 36793/3232/10.11.2017 διακήρυξη  
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 41461/12.12.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 289/17.10.2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 

προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 

διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες 

επιχειρήσεις: 
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� Για λογαριασµό της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, κατέθεσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης ο κ. Νικολακάκης Ανδρέας 

� Για λογαριασµό της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, κατέθεσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης ο κ. Παπαλίτσας Χρήστος  

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και επικοινώνησε  εν συνεχεία αµέσως µε το Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την 
προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας.  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί σχετική προσφορά. 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην  διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών. 
 
Εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού 
διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις 
ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των 
προσφορών, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των 
τεχνικών προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές προσφορές ανά 
φύλλο. 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, στο Μέρος II A., υπήρχε  
θετική απάντηση στο πεδίο: « Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλουςi;» προσδιορίζοντας στη συνέχεια τον σχετικό 
οικονοµικό φορέα ως '' ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.''. 
Επίσης στο Μέρος II Γ., στο πεδίο «Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; » 
υπήρχε  θετική απάντηση, χωρίς στη συνέχεια να επισυνάπτεται  χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ από τον 
σχετικό φορέα όπως ρητά απαιτείται από το ΤΕΥ∆ ( άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016 (Α 147)) και το 
άρθρο 9 της διακήρυξης. 
Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή απέκλεισε από την συνέχεια της διαδικασίας τη συµµετοχή της 
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ σύµφωνα µε το άρθρο 9 και φύλαξε, χωρίς να 
αποσφραγίσει, την οικονοµική της προσφορά  προκειµένου στη συνέχεια να την επιστρέψει. 
Έκρινε, δε, οµοφώνως ότι, τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής όσο και ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, ήταν πλήρεις  καθώς 
περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διακήρυξη.  
 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή άνοιξε τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ την οποία η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους 
όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 

 
 
                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

    

Ασφαλτόµιγµα ΑΣ 12,5 300 τόνοι 69,00 €/τόνο 20.700,00 € 

Συγκολλητική Επάλειψη 800 κιλά 1,18 €/κιλό      944,00 € 

    

  Σύνολο 21.644,00€ 

  ΦΠΑ 24%    5.194,56€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 26.838,56€ 

 
Είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά. 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1.την υπ’ αριθµ.36793/3232/10-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2.την υποβληθείσα προσφορά 
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3.τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές  
προδιαγραφές, σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και η προσφορά που κατέθεσε ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους ως εξής:   
 
 
                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

    

Ασφαλτόµιγµα ΑΣ 12,5 300 τόνοι 69,00 €/τόνο 20.700,00 € 

Συγκολλητική Επάλειψη 800 κιλά 1,18 €/κιλό      944,00 € 

    

  Σύνολο 21.644,00 € 

  ΦΠΑ 24%    5.194,56 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 26.838,56 € 

Είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά. 
 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα…» 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
2.- Τον αποκλεισµό της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ  µε ΑΦΜ. 099072623 
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου για την «προµήθεια ασφάλτου» και µέχρι το 
ποσό των 26.838,56€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισµού . 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

                                           
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


