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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση του από 11/12/2014 πρακτικού  Νο 1 για την 
«Προµήθεια Άλατος » και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
  Με την υπ αριθ 38/24-2-2014 απόφαση  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια για την « Προµήθεια 
Άλατος » µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου  
διαγωνισµού.       

Με την υπ’ αριθ.399/28-11-2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  και η 
διάθεση πίστωσης για την ανάθεση « Προµήθεια Άλατος » , 
ποσού 49.833,00  σε βάρος του  ΚΑ 70.6699.0004  , µε την    
ονοµασία  « Προµήθεια Άλατος »  και β) η  υπ΄αριθ 27/2014  
µελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου   
διαγωνισµού. 
 Με την υπ αριθ 2892/38750/5-12-2014  απόφαση 
∆ηµάρχου  προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 11/12/2014. 
 
 Την 11/12/2014 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια Άλατος » που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 
85/2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  προκειµένου 
να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου 
της πιο πάνω προµήθειας  και συνέταξε το από 11/12/2014 
πρακτικό Νο1. 

 
Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε εµπρόθεσµά µια 
προσφορά της εταιρείας « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΠΕ/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ».  
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη 

υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή έκλεισε  το 

διαγωνισµό και προχώρησε  στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συµµετοχής.   

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΠΕ/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  δεν ήταν τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο , µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 12 ΕΚΠΟΤΑ, µε αποτέλεσµα η Ε. ∆. να προτείνει τον 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος  
 
 
Το πρακτικό Νο 1 αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 
προτείνεται: 
 
  1.- Η έγκριση του από 11/12/2014 πρακτικού  Νο 1  
 
 
  2.- Η  επανάληψη  του διαγωνισµού µε την συµπλήρωση – 
διευκρίνιση της διακήρυξης στο άρθρο Β 5, ως η 
επισυναπτόµενη διακήρυξη . 
 
Συν.  

1)  Το από 11/12/2014 πρακτικό Νο 1  
2)  Το σχέδιο της διακήρυξης  

   
 
 
 

  H Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. ∆/νση  Περιβάλλοντος  
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