
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..347/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/10/2014.. της ..25ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..14η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..32694/10-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση 
την 14-10-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το 
του από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 3ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγειινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Απόφραξη Αγωγών Οµβρίων και Φρεατίων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών 
Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 5ο «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας 
Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας».  
ΘΕΜΑ 6ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ∆ορυφορικής 
Σύνδεσης Οχηµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Ειδών Οδοσήµανσης» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Σάκκων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 
Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 6ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..347/2014.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 38/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού για το έτος 2014   
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παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του ∆ήµου: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 17/2014 Μελέτης «Προµήθεια Απολυµαντικού 

Μέσου Πόσιµου Νερού», ενδεικτικού προϋπολογισµού 24.961,70 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα προµηθειών του ∆ήµου 
 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 

Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.961,70 Ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 µε ονοµασία «Προµήθεια Απολυµαντικού 
Μέσου Πόσιµου Νερού» και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ 
……./2014). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 38/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 17/2014 Μελέτη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου 
Πόσιµου Νερού», ενδεικτικού προϋπολογισµού €24.961,70, συµπεριλαµβανο-
µένου όλων των επιβαρύνσεων, 

 
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος,.../10/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ :  ….......... 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: …....... 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες:Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ.: 2132030613               
FAX.: 2132030630  
e-mail: moira@dionysos.gr 
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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια απολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού» 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2). Τις διατάξεις των άρθρων 86, 158, 209 και 273 του Ν.3463/2006 
3). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
4). Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ 
5). Τις διατάξεις του Ν4281/2014, µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 
6)).Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
7). Την αριθ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
8)Την υπ’ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου». 
9).Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον οποίο προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση στο  Κ.Α.: 
25.6633.0001  οικονοµικού έτους 2014. 
10). Την 38/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας. 
11). Την …........../2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε 
πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 24.961,70 € και εγκρίθηκε η 17/2014 
µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης. 
12) Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
13) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη 
προσφορά για την  προµήθεια των απολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού, χωρίς δικαίωµα 
υποβολής εναλλακτικής προσφοράς, µε σφραγισµένες προσφορές. Ο προϋπολογισµός της 
προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.961,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Είδος Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή Μονάδας 
(€) 

∆απάνη 
(€) 

1 Υποχλωριώδες Νάτριο  47.000 
kg 0.47€/kg 22.090,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 22.090,00€ 

Φ.Π.Α. 13% € 2.871,70€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 24.961,70€ 
 
 
 
Β)  Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΕΤ5Ω93-ΝΓΖ



1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ….....η /10/2014, ηµέρα........................στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 09:00πµ 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 09:30πµ 
 
2). Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο 
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 
 
3). Συµµετοχή  στο διαγωνισµό: 
 
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, 
δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 
 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας..Αν  η κοινοπραξία 
επιλεγεί ω ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον. 
 
4) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
4.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισµού 
της δαπάνης της προµήθειας (µε το ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό 
µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων. 
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
 
4.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
4.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής) . 
 
4.4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής 
προσφοράς τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων 
εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν 
καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, 
γίνονται όµως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από 
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τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής 
επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. 
 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 
  
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την 
εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν 
κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. 
 
Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια 
τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν 
από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. ∆εν µπορεί επίσης να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που 
συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον 
άλλον τρόπο.  
 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 
περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
5). Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία. 
Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. 
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι 
είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά 
και δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
6). Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: 
∆ήµος ∆ιονύσου 
Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνα 29 & Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 145 65- Άγιος Στέφανος 

 
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 
την …..η /10/2014 ηµέρα ...............και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
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7). Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους  προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα 
(90) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
 
8). Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, στο προµηθευτή 
που προσφέρει την οικονοµικότερη προσφορά. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον 
Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
 
9). Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις των δεξαµενών των δηµοτικών 
ενοτήτων ∆ιονύσου  και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου , σύµφωνα µε τις ανάγκες , και οι 
µεταγγίσεις από τις παλετοδεξαµενές / δοχεία µεταφοράς προς τις δεξαµενές αποθήκευσης 
χλωρίου θα γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία υπευθύνου του ∆ήµου/ ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων.   
 
10) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ποσότητες 
παραγγελίας µετά την οριστική παραλαβή και µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
11). Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο 
εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο.  
 
12) Για την καλή εκτέλεσε των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
13) Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 
Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία τηλέφωνα 213 20 30 613 
και φαξ 213 20 30 630. 
 
ΟΙ δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διόρυξης και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 17 / 2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου  
Πόσιµου Νερού 
 

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να γίνει προµήθεια διαλύµατος υποχλωριώδους 
νατρίου για τη χλωρίωση πόσιµου ύδατος στις δεξαµενές των δηµοτικών ενοτήτων ∆ιονύσου και 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Η σκοπιµότητα υλοποίησης της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 38/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  
o του Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και  
o της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟ)  
µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει καταρχήν διάρκεια ενός (1) έτους και θα µπορεί να επεκταθεί, 
µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου, µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.  
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το προς προµήθεια διάλυµα υποχλωριούδους νατρίου (NaOCl) θα έχει τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 
  ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟ 
∆ιαθέσιµο χλώριο (gr/l)  140   158 
Περίσσεια NaOH (gr/l)    11     14 
Εκλυόµενο Οξυγόνο  
(cm3/l στους 40 C σε 12 ώρες)       45 
Ειδικό Βάρος (gr/cm3 στους 25C)  1,19   1,25 
Na2CO3     5 g/lt 
ClO3     1 ppm 
 
Το προς προµήθεια διάλυµα θα είναι σύµφωνο µε τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προτύπου 
που αναφέρεται σε χρήση πόσιµου νερού (ΕΝ 901/2007) και σχετικά πρέπει να προσκοµιστούν 
όλες οι σχετικές εγκρίσεις / πιστοποιήσεις (ΕΟΦ ή αντίστοιχες). 
 
Θα γίνει προµήθεια 47.000 Kg διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, συσκευασµένου σε 
παλετοδεξαµενές 1.000 kg έκαστη. 
 
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά στα σηµεία που θα υποδυκνύουν οι υπηρεσίες του ∆ήµου 
(εγκαταστάσεις δεξαµενών δηµοτικών ενοτήτων ∆ιονύσου και Σταµάτας), σύµφωνα µε τις 
ανάγκες, και οι µεταγγίσεις από τις παλετοδεξαµενές / δοχεία µεταφοράς προς τις δεξαµενές 
αποθήκευσης χλωρίου θα γίνονται από τον ανάδοχο παρουσία υπευθύνου του ∆ήµου / 
∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
 
Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται µε πιστοποιητικό παραγωγής και πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύµανση του πόσιµου νερού. Επίσης θα συνοδεύεται 
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από βεβαίωση του αναδόχου για τις ανώτατες και κατώτατες τιµές στις περιεκτικότητες του 
προσφερόµενου προϊόντος ως προς τις προαναφερθείσες παραµέτρους. 
 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι ως εξής: 
 
Είδος  Ποσότητα  Τιµή Μονάδος  Σύνολο 
 
Υποχλωριώδες Νάτριο 47.000 Kg  0,47 €/Kg        22.090,00 € 
 
ΣΥΝΟΛΟ            22.090,00 € 
ΦΠΑ 13%              2.871,70 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            24.961,70 € 
 
Σηµειώνεται ότι, επειδή το προς προµήθεια υλικό υπάγεται στα προϊόντα του Π∆ 205/2001 (περί 
βιοκτόνων προϊόντων), σύµφωνα µε Παράρτηµα ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000 (παράγραφος 
39) υπάγεται στην κατηγορία ΦΠΑ 13%. 
 
Γενικό σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισµού:  
είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά. 
 
 
Ο Συντάξας     
 
 
Αγγελίδης Παναγιώτης 
Υδραυλικός 
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης 
 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού» του 
∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού €24.961,70 σε βάρος του Κ.Α. 
25.6633.0001 µε ονοµασία «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού» 
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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∆ήµαρχος 4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Μπιτάκος Παναγιώτης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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