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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος  14/12/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ : …41862….          
∆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 και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προµήθεια άλατος. 
 
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 125/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας . 

5. Την υπ’ αριθ. 37/2017 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: 17REQ002247645 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002303792 
8. Την 341/21-11-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη για την προµήθεια άλατος και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 60.264,00 € σε 
βάρος του  Κ.Α. 70.6699.0004 µε τίτλο «Προµήθεια Άλατος», (ΠΑΥ 830/2017) (Α∆Α 
ΩΑΗ0Ω93-1ΘΨ)β)η υπ’ αριθ. 37/2017 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. 39232/3443/28.11.2017 διακήρυξη  
10. Το από 12.12.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 341/21.11.2017 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, προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής για λογαριασµό της 

επιχείρησης  « ∆. ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΚΕ»  ο κ. Κουνοβέλης ∆ηµήτριος και για λογαριασµό της 

επιχείρησης « ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ο κ. Ματθαίου Ευριπίδης.   
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Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να 
παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 3443/39232/28.11.2017 ∆ιακήρυξης,  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου είχε καταθέσει προσφορά µε αριθ. πρωτ. 40980/07.12.2017  η 
επιχείρηση « MINERAL TRADE LTD». 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
 

Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένοι φάκελοι 
κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, 
φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο 
της προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν  από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
 
 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων ήταν 
πλήρη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και 
διαπίστωσε ότι : 

1. H επιχείρηση «MINERAL TRADE LTD» δεν κατέθεσε πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου 
όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 16 – ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) της 
διακήρυξής.   

2. Η επιχείρηση « ∆. ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΚΕ»  κατέθεσε πιστοποιητικό επιµελητηρίου στο οποίο 
δεν υπήρχε επαγγελµατική   συνάφεια µε το είδος της διακήρυξης (µη συναφής ΚΑ∆).    

3. Η επιχείρηση  «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  είχε καταθέσει τεχνική 
προσφορά σύµφωνη µε τη διακήρυξη. 

 
Ως αποτέλεσµα του παραπάνω ελέγχου οι επιχειρήσεις :  «MINERAL TRADE LTD» και , « ∆. 
ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΚΕ»  αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς της επιχείρησης «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»    και κατέγραψε τις 
προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Είδος  Ποσότητα  Τιµή Μονάδος  Σύνολο 
 
Αλάτι χύδην ακατέργαστο  710 τόννοι  48,00 € /τον.          34.080,00 € 
Αλάτι σε σακ. των 25 kg         50 τόννοι           70,00 € /τον.            3.500,00  € 
 
ΣΥΝΟΛΟ              37.580,00 € 
ΦΠΑ 24%              9.019,20 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              46.599,20 € 
 
 
Ολογράφως : Σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά. 
 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  3443/39232/28.11.2017  διακήρυξη  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη  της επιχείρησης «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   µε ΑΦΜ 800865789 
∆.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ  ως προσωρινή  ανάδοχο για την προµήθεια άλατος και µέχρι το ποσό των 
46.599,20 € συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ .    
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.…» 
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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 «MINERAL TRADE LTD» για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
3.- Τον αποκλεισµό της επιχείρησης « ∆. ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΚΕ»  για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
4.- Την ανακήρυξη της «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   µε ΑΦΜ 800865789 
∆.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ  , ως προσωρινού αναδόχου για την «προµήθεια άλατος» και µέχρι το 
ποσό των  46.599,20 €  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 


