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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος  1/2/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ : 6453     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                             
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ασφάλτου  και λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και 
την παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άραθρου 22 του 
Ν.3536/07 

2. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.  

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

4. Την υπ’ αριθ. 78/26.03.2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας . 

5. Την υπ’ αριθ. 31/2018 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: 18REQ003634307 
 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ003994723, 18REQ003994620 

 
8. Την υπ’αριθ. 425/06.11.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 

εγκρίθηκε: α)η  υπ’ αριθ. 31/2018  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  β) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η 
επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού  

 
9. Την υπ’ αριθ. 4442/39515/14.11.2018 διακήρυξη. 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6273/31.01.2019  Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 425/06.11.2018 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«…Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 39515/14-11-2018 
διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών 
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παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 
10:00 π.µ. 
 
Στο διαγωνισµό προσήλθαν επτά (7) ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που φαίνονται στον 
Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνονται και τα πρόσωπα που υπέβαλλαν 
τους φακέλους προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
 
Συγκεκριµένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες: 
 
1. ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. για την οµάδα Β 
2. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.για την οµάδα Β 
3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ για την οµάδα Β 
4. ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε. για την οµάδα Α και Β 
5. ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.  για την οµάδα Α 
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ για την οµάδα Α 
7. ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. για την οµάδα Α 
 
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη παράδοσης των 
προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή έκλεισε το διαγωνισµό στο 
σηµείο αυτό και προχώρησε στην εξέταση των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν κατά την 
παρ. 3.1.1β. της υπ’ αρ. 39515/14-11-2018 διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο: «Η αποσφράγιση 
διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016». 
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 της διακήρυξης, αρχικά 
αποσφραγίσθηκε ο κυρίως φάκελος προσφοράς του κάθε συµµετέχοντα, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή διαγωνισµού 
παρουσία και των εκπροσώπων των εταιρειών που συµµετείχαν, οι οποίοι και έλαβαν γνώση των 
υποβληθέντων στοιχείων. 
 
Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ» 
 
Για την οµάδα Α 
 α.Σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων “Τα εργοστάσια παραγωγής και η 
προµηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ισχύον ISO 9001” και 
βάσει του ΤΕΥ∆, που υποβλήθηκε στο ∆ Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, “Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
πιστοποιητικά που έχουν .... άτοµα µε ειδικές ανάγκες” µε απάντηση {ΝΑΙ}, διαπιστώθηκαν 
ελλείψεις στα κάτωθι  

i) Πιστοποιητικό κατά ισχύον ISO 9001 της προµηθεύτριας εταιρείας “ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
ΟΕ ” 

β. ∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία – πληµµελής σήµανση των 
αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. 

Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων 
ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν 
� Του πιστοποιητικού EUROCERT της «Α. ΣΙΑΚΑΝ∆ΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 

1125-CPR-0255) 
� Του πιστοποιητικού EUROCERT της «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 67/Π) 
� Του πιστοποιητικού EUROCERT της «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 605/∆ 
� Της ∆ήλωσης Επίδοσης CE ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-1 (C55B5)  

Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Για την οµάδα Β 
Σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων “Τα εργοστάσια παραγωγής και η προµηθεύτρια 
εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ισχύον ISO 9001” και βάσει του ΤΕΥ∆, 
που υποβλήθηκε στο ∆ Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής 
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∆ιαχείρισης, “Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν .... 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες” µε απάντηση {ΝΑΙ}, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα κάτωθι  

i) Πιστοποιητικό κατά ισχύον ISO 9001 της προµηθεύτριας εταιρείας “ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
ΟΕ ” 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» 
Για την οµάδα Α 
α)Σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων “...Όλα τα είδη θα έχουν σήµανση CE ...” και 
την υπεύθυνη ∆ήλωση που έχει προσκοµιστεί 

i) Πιστοποιητικό CE για το ασφαλτικό γαλάκτωµα ΚΕ 1 (ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ) 
 

β)∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία – πληµµελής σήµανση των 
αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. 
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων 
ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν: 
i) Του πιστοποιητικού Q-CERT της «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» 
ii) Του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» αρ. Πιστοποιητικού 1128-CPR-
0308 
Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
Για την οµάδα Α 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία – πληµµελής σήµανση των 
αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. 
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων 
ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν: 

i)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
1767/∆) 

ii)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
190/Α) 

iii)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
393/Π) 

iv)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
20/ΑΟΚ) 

v)του από 26-5-2018 πιστοποιητικού-ΕΚ TUV της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
vi)του CE 0906 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
vii)του CE “ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ”  
viii)του CE ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΟΞΙΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-1 C55B5» 
ix)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 

605∆) 
x)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 67Π) 
 

Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ» 
Για την οµάδα Β 
α) ∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία – πληµµελής σήµανση των 
αντιγράφων κάποιων εγγράφων που προσκοµίσθηκαν. 

Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη νοµιµοποίηση των αντιγράφων των ακόλουθων 
ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίσθηκαν 
� Του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΥΙΟΙ ΣΕΡ ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΕ» (αρ. πιστοποιητικού 1128-

CPR-0158) 
� Του πιστοποιητικού EUROCERT  της «ΥΙΟΙ ΣΕΡ ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΕ» (αρ. πιστοποιητικού 1128-

CPR-0158/1) 
� Του πιστοποιητικού EUROCERT  της «ΥΙΟΙ ΣΕΡ ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΕ» (αρ. πιστοποιητικού 1128-

CPR-0158/2) 
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� Του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΥΙΟΙ ΣΕΡ ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑBEΕ» (αρ. πιστοποιητικού 
1355∆) 

 
Τα ανωτέρω ως ιδιωτικά έγγραφα, θα έπρεπε να προσκοµισθούν ως φωτοαντίγραφα εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
β)Σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων “Τα εργοστάσια παραγωγής και η 
προµηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ισχύον ISO 9001” και 
βάσει του ΤΕΥ∆, που υποβλήθηκε στο ∆ Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, “Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
πιστοποιητικά που έχουν .... άτοµα µε ειδικές ανάγκες” µε απάντηση {ΝΑΙ}, διαπιστώθηκαν 
ελλείψεις στα κάτωθι  
i) Πιστοποιητικό κατά ισχύον ISO 9001 της προµηθεύτριας εταιρείας “ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. 
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ ” 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 
4412/2016 όπου: 
 
στην παρ. 1 αναφέρει: «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, 
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ... να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, ...» 
 
στην παρ. 2 αναφέρει: «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, 
ιδίως δε ... ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, ... Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, 
ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.» 
 
στην παρ. 4 αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, ... το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη 
προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.» 
 
στην παρ. 5 αναφέρει: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων στον προσφέροντα ... είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». 
 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ενηµέρωσε εγγράφως την Αναθέτουσα αρχή µε το ΑΠ 427101/10-12-18 
έγγραφο και η Αναθέτουσα Αρχή ενηµέρωσε ηλεκτρονικά τους προσφέροντες, να συµπληρώσουν 
– αποσαφηνίσουν πληροφορίες και δικαιολογητικά του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
 
Εν συνεχεία και κατόπιν της υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τους 
διαγωνιζοµένους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε την 31/01/2019 και ώρα 9:00 πµ στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αξιολογήσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που 
υποβλήθηκαν και να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων. 
 
Η ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, γνωστοποιήθηκε στους 
ενδιαφερόµενους µε το υπ’ αριθµ. 5788/2019                                                                                                                                                                                                      
έγγραφο. 
 
Από τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
 
Υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο: 
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i)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
1767/∆) 

ii)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
190/Α) 

iii)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
393/Π) 

iv)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 
20/ΑΟΚ) 

v)του από 26-5-2018 πιστοποιητικού-ΕΚ TUV της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
vi)του CE 0906 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
vii)του CE “ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ”  
viii)του CE ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΟΞΙΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-1 C55B5» 
ix)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 

605∆) 
x)του πιστοποιητικού EUROCERT της «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ» (αρ. Πιστοποιητικού 67Π) 

Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν νέα έγγραφα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς τη 
νοµιµοποίησή τους, εγγράφων και δικαιολογητικών που είχαν αρχικά υποβληθεί και ως εκ τούτου 
µπορούν να γίνουν δεκτά από την επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 
του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ» 
 
Υποβλήθηκαν η Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος και το Πιστοποιητικό “∆ήλωση 
Επίδοσης Ασφαλτικό Γαλάκτωµα ΚΕ-1 (C55B5)” χωρίς την απαιτούµενη σύµφωνα µε την ΑΠ 
42710/10-12-2018 Πρόσκληση µας περί νοµιµοποίησης εγγράφων. ∆εν προσκοµίστηκε το 
απαιτούµενο Πιστοποιητικό κατά ισχύον ISO 9001 της προµηθεύτριας εταιρείας “ΑΦΟΙ Σ. 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ ” 
Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ» 
 
Οµοίως, οι εταιρείες µε την επωνυµία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» και «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. 
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ» δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την ΑΠ 42710/10-
12-2018 Πρόσκληση µας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την 
απόρριψη των εταιρειών «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» και «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. 
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ» 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τους αρχικούς 
φακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς επίσης και τους φακέλους 
µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, για την οµάδα Α 
ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε., για την οµάδα Α 
ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. για την οµάδα Β 
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.για την οµάδα Β 
όπως επίσης και οι τεχνικές προσφορές τους, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης 
και της µελέτης του συνοπτικού διαγωνισµού και ως εκ τούτου γίνονται δεκτές. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η επιτροπή 
διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. 
Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν από την Ε.∆ και κατεγράφησαν στους ακόλουθους 
Πίνακα IΙα για την οµάδα α και Πίνακα ΙIβ για την οµάδα β . 
 
Πίνακας ΙIα: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά καταγραφής τους 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 16.255,00 € 20.156,20 € 

2. ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. 22.801,00 € 28.273,24 € 
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Πίνακας ΙIβ: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά καταγραφής τους 

 
 
 
 

Στην οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι 
αναφέρεται ποσότητα (500τεµ) µικρότερη της απαιτούµενης από την µε αρ. 31/2018 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου (1000τεµ.) και εποµένως η προσφερόµενη τιµή των 
1.840,40€ δεν θεωρείται έγκυρη. Σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων «… Σε κάθε 
περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσφορά όλων των ειδών της Οµάδας για την οποία συµµετέχει 
έκαστος ενδιαφερόµενος….». Για τους ανωτέρω λόγους, , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει 
την απόρριψη της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.» 
 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν στους Πίνακα ΙIΙα και Πίνακα ΙIΙβ κατά τη 
σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά) για τις οµάδες α και β αντίστοιχα, οι 
οποίοι και αποτελούν µέρος του παρόντος πρακτικού. 
 
 
Πίνακας ΙIIα: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 16.255,00 € 20.156,20 € 

2. ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. 22.801,00 € 28.273,24 € 
 
 
 
Πίνακας ΙIIβ: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 4.550,00 5.642,00 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της µε το αποτέλεσµα 
της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου την ανάθεση της 
σύµβασης στους µειοδότες για τις οµάδες α και β αντίστοιχα καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι «η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης, δηλαδή στις: 
 
Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ποσού 16.255,00  € ή 20.156,20.€ µε Φ.Π.Α. 24% για την οµάδα α 
 
Εταιρεία: «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε» µε συνολική οικονοµική προσφορά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 4.550,00 € ή 5.642,00€ µε Φ.Π.Α. 24% για την οµάδα β. 
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
∆ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1. ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. 500 1.485,00 1.841,40 

2. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 

1000 4.550,00 5.642,00 



Σελίδα 7 από 7 

αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 3.4 ∆ιακήρυξης)….» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για: 
 
1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 6273/31.01.2019 Πρακτικού Νο 1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

2.-Τον αποκλεισµό των επιχειρήσεων : α) ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ β) ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.,γ) 
ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ  και δ) ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 

3.- Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» µε δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»  µε ΑΦΜ 094141355 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας ασφαλτοµίγµατος ΑΣ 12,5 και συγκολλητικής επάλειψης 
Οµάδα Α µέχρι το ποσό των 20.156,20€  συµπ/νου του αναλογούντος καθώς η προσφορά της 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική 
της προσφορά ήταν η χαµηλότερη. 
 
4.- Την ανακήρυξη της εταιρείας «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ »  µε ΑΦΜ 998305062 ∆ΟΥ 
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας ψυχρού ασφαλτοµίγµατος  Οµάδα Β 
µέχρι το ποσό των 5..642,00€  συµπ/νου του αναλογούντος 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 Νο 1  
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


