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∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                        
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

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

1. Την υπ’ αριθ.  375/20.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός στην επιχείρηση  «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» ως προσωρινός ανάδοχος 
και µέχρι το ποσό των  26.838,56€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  

2. Την από 05.02.2018  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. 4698/08.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7580/28.02.2018 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 289/17.10.2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο : 

 
 «…  Με το υπ’ αριθ.1 Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»  
(Αριθµ. ∆ιακήρυξης 36793/3232/10-11-2017), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου.  
Με την υπ΄αριθ.375/20-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. 
       Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ   κλήθηκε από την  
Επιτροπή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 05-02-2018 να προσκοµίσει, στο  ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου εντός προθεσµίας 10 ηµερών τα προβλεπόµενα από την  διακήρυξη, 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος προσήλθε εµπρόθεσµα και  κατέθεσε  στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 
∆ιονύσου  σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν.  
Από τον έλεγχο των  δικαιολογητικών προέκυψε ότι  αυτά, είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το  άρθρο 16 Β της διακήρυξης.  
 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση 
της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ» στην   εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ»   
 ΑΦΜ 099072623, ∆.Ο.Υ  Φ.Α.Ε. Αθηνών ,η προσφορά της οποίας ανέρχεται στις 26.838,56 € 
(είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) συµπ.  ΦΠΑ 24%, 
γιατί η οικονοµική της  προσφορά είναι  συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει 
τιµής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και  προσδιορίζονται µε την 19/2017 
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µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται...» 
 

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

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 7580/28.02.2018  Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΒΕ»   µε ΑΦΜ 099072623 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηών, ως οριστική ανάδοχο  για προµήθεια ασφάλτου µέχρι το ποσό των 
26.838,56€  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  
   

   
 
 

  ∆ιονύσιος Ζαµάνης 


