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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια Άλατος» και λήψη 
σχετικής απόφασης.   
 
 
  Με την υπ’ αριθ 179/7.9.2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας  Άλατος , µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού . 
             Με την υπ’ αριθ. 329/27.10.2015 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής :  εγκρίθηκαν α) η 
δαπάνη για την ανάθεση της προµήθειας   Άλατος , η διάθεση της πίστωσης ποσού 69.777,90€ σε βάρος 
του Κ.Α 70.6699.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια Άλατος» ,  β)  οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ 
27/2015 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος   και γ) οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ. 2174/30691/30.10.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για 
τις 9.11.2015. 
 
 Την 9.11.2015  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.), 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 84/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,προκειµένου να 
διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας . 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (µέχρι τις 10:30πµ) προσήλθαν και κατέθεσαν  προσφορά 
οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

1) ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
2) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΠΕ  

 
   Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής  και συνέταξε πρακτικό , σύµφωνα µε το οποίο τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής της εταιρείας ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ήταν πλήρης  .Ενώ της εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 
ΕΠΕ, σύµφωνα  µε το άρθρο 4 παρ. 6 της διακήρυξης δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας των νόµιµων εκπροσώπων , καθώς επίσης  δεν προσκόµισε σφραγισµένο φάκελο 
προσφοράς  µε την σφραγίδα του διαγωνιζοµένου  όπως ορίζει το άρθρο 5 , παρ. 5.2. για τους λόγους 
αυτούς την έκρινε µη αποδεκτή. 
 
Στην συνέχεια προέβη  στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων  και διαπιστώθηκε ότι 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές της Α.Μ 27/2015 µελέτης της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος . 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή,  γνωµοδότησε στην αποδοχή της προσφοράς  και την συνέχιση στο επόµενο 
στάδιο ( αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ) για την εταιρεία ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  και 
την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας  ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΠΕ.  
 
  
 
 



Στις 13.11.2015 η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  , η οποία παρατίθεται  στον παρακάτω συνηµµένο πίνακα : 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  Αλάτι χύδην ακατέργαστος  915 τόνοι  54.808,50€ 
  Σύνολο  
  Φ.Π.Α. 23% 12.605,96€ 
  Γενικό 

Σύνολο 
67.414,46 

 
Σύµφωνα µε το εν λόγω πρακτικό προτείνεται η  κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία 
«ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  ». 

 
  

    Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
   1.-Η έγκριση των πρακτικών  Νο 1 και Νο2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Άλατος » στην εταιρεία ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ  
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ αντί του συνολικού ποσού των 67.414,46 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% . 
 3.-Η αποδέσµευση του ποσού των  2.363,44 €  από την ΠΑ.Υ. 674/26.10.2015  και από τον Κ.Α. 
70.6699.0004 του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 µε την ονοµασία «Προµήθεια Άλατος ». 
 
 
 
Συν. 1) Τα πρακτικά αξιολόγησης  του διαγωνισµού  
        2) Η  οικονοµική  προσφορά  του συµµετέχοντα  

 
 

    Η Αντιδήµαρχός  
    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 


