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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: :  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια άλατος. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  376/20.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός στην επιχείρηση  «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ» ως 
προσωρινός ανάδοχος και µέχρι το ποσό των  46.599,20€  συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ  

2. Την από 08.01.2018  πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία 
κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 2235/16.01.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου. 

4. Το ΑΠΟ 19.01.2018 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 341/21.11.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε το οποίο : 

 
 «…Με το υπ’ αριθ. Νο 1/12.12.2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Άλατος»  (Αριθ. ∆ιακήρυξης 3443/39232/28.11.2017), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε 
την ανάδειξη της επιχείρησης «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ως προσωρινό ανάδοχο. 
 
Με την υπ΄αριθ. 376/20.12.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση  «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ» κλήθηκε µε την από 08/01/2017 πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού   να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, έως 22/01/2018  τα προβλεπόµενα από 
το άρθρο 16 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 08.01.2018 µε e-mail. Ο 
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 
16.01.2018 (αρ. πρωτ. 2235), συνεπώς  εµπροθέσµως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον 
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου 
2.Φορολογική Ενηµερότητα 
3.Ασφαλιστικη Ενηµερότητα 
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4.Βεβαίωση ΕΦΚΑ για καταβληθείσες  απαιτητές εισφορές  
5. Πιστοποιητικά : περί µη πτωχεύσεως, περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, περί µη  
διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν.3588/2007),περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για 
υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 
6. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης , λόγοι αποκλεισµού. 
7. Πιστοποιητικό επιµελητηρίου Φθιώτιδας 
8. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 16 της 
διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί στην 
επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   µε ΑΦΜ 800865789 ∆.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ η 
προµήθεια άλατος , γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα..» 
 

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

1.- Την έγκριση του από 19.01.2018  Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   µε ΑΦΜ 
800865789 ∆.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, ως οριστική ανάδοχο  για προµήθεια άλατος µέχρι το ποσό των 
46.599,20€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

Συνηµµένα:  
1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


