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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  
Έγκριση : Α)Πρακτικού Νο1 (17-11-2014) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
για τη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού 
προϋπολογισµού 24.961,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,  
Β)Της υπ΄αριθµ 26/2014 µελέτης «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 
Νερού», προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και των νέων όρων της διακήρυξης διαγωνισµού. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
 
2) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  
 
3) Την υπ’ αριθµ. 38/24.02.2014 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 

Προµήθειας Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού  για το έτος 2014 
 
4) Την υπ’ αριθµ. 347/14-10-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία : 

ψηφίσθηκε η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.961,70€ µε χρέωση του Κ.Α. 
25.6633.0001 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 (ΠΑΥ …./2014)  

 
5)Το Πρακτικό Νο1 (17-11-2014) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «κατά την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ 35002/2441/03-11-2014 διακήρυξη προσήλθαν και 

κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι επιχειρήσεις: 1)IV DIAGNOSTICS M. ΕΠΕ / ΤΕΧΝΙΚΗ– 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  2. DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ .Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη 

υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 

προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής των  εταιρειών ήταν πλήρη. Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού 

προχώρησε στον έλεγχο των  τεχνικών προσφορών.  

Μετά τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε  ότι οι : 

1) η εταιρεία IV DIAGNOSTICS M. ΕΠΕ / ΤΕΧΝΙΚΗ– ΕΜΠΟΡΙΚΗ  δεν προσκόµισε  την έγκριση του 

ΕΟΦ για το προσφερόµενο προϊόν  όπως  απαιτείται από την τεχνική µελέτη του διαγωνισµού 

και Παράρτηµα Α’ Μελέτη) 

2) η εταιρεία DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ προσκόµισε τεχνική περιγραφή  του εγκεκριµένου απ’ τον 

ΕΟΦ προϊόντος DALCO CHLORACTION το οποίο δεν ήταν σύµφωνο µε την τεχνική µελέτη. 

Επίσης, η εταιρεία προσκόµισε πρόσθετη τεχνική περιγραφή του προϊόντος DALCO 

CHLORACTION PLUS, το οποίο πληρεί τους όρους της διακήρυξης, αλλά δεν είναι εγκεκριµένο 

από τον ΕΟΦ όπως απαιτείται από την τεχνική µελέτη του διαγωνισµού και Παράρτηµα Α’ 

Μελέτη 



µε αποτέλεσµα η Ε.∆. να προτείνει τον αποκλεισµό των συµµετεχόντων. 

 
Καθώς και ότι το Πρακτικό Νο1 (17-11-2014) κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36557/17-11-2014  

έγγραφο στους  συµµετέχοντες και δεν υπεβλήθη ένσταση. 

 

Η ∆/ση περιβάλλοντος προεβει στη σύνταξη νέας µελέτης υπ’αριθ. 26/2014 «Προµήθεια 

Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», έπειτα από συνεννόηση µε τον ΕΟΦ ως προς τη σύνθεση του 

«Υποχλωριώδες Νατρίου» (νέες εγκεκριµένες προδιαγραφές) καθώς  και των νέων απαιτήσεων του 

∆ήµου ως προς τις υπό προµήθεια ποσότητες. Στην προαναφερόµενη µελέτη αυξήθηκε  η ποσότητα 

του είδους , άλλαξαν οι προδιαγραφές του υπό προµήθεια προϊόντος σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες του 

ΕΟΦ, και αναπροσαρµόστηκε η τιµή ανά kg.  

Ως εκ τούτου θα πρέπει να συνταθούν και νέοι όροι διακήρυξης διαγωνισµού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο1, της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Έγκριση της υπ΄αριθµ 26/2014 µελέτης «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 
Νερού», προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%.  της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος  και έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης . 
 
 

   
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα:  
1,Το πρακτικό Νο1 του διαγωνισµού 
της 6ης Νοεµβρίου 2014 
2.Μελετη 26/2014 και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  

 


