
  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   25 /2/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4731 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ 
τηλ: 213 20 30 638 
theodosiadou@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
Επισκευή Ανελκυστήρων , Εκκένωση Βόθρων , Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισµού 
14.377,47 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  

 

 
 

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’ άριθµ 48/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας . 

4. Την υπ’ άριθµ 392/ 8-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η 

διάθεση πίστωσης των ποσών  σε βάρος των Κ.Α  10.6261.0008 µε τίτλο « Συντήρηση και Επισκευή 

Ανελκυστήρων ∆ηµοτικού Κτιρίου και Γραφείων ∆ηµοτικών κτιρίων» ποσού1999,98€, ΚΑ 10.6276.0003 

µε τίτλο «∆απάνες Εκκένωσης Βόθρων », ποσού 5.904,00€,  ΚΑ 10.6279.0001 µε τίτλο «Απεντόµωση, 

Μυοκτονία , Μικροβιοκτονία ∆ηµοτικών κτιρίων » ποσού 3.874,50€ και ΚΑ 70.6265.0003 «Συντήρηση 

Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων » ποσού 2.598,99€ Προϋπολογισµού 2015, β) Η υπ΄ αριθ 33/2015 

Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος   και γ) την έγκριση των ορών διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.  

5. Την υπ΄αριθ 2566/36547/29-12-2015 ∆ιακήρυξη για την «Προµήθεια  υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ 

Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , Εκκένωση Βόθρων , 

Απεντώµωση - Μυοκτονία - Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» µε 

ηµεροµηνία  διεξαγωγής του διαγωνισµού την 12 Ιανουαρίου 2016. 

6. Το Πρακτικό  (µε αριθ πρωτ. 4026/18-2-2016 )  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 84/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το 
οποίο : «…Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν προσφορά οι κάτωθι 

ενδιαφερόµενοι: 1) ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ   για την οµάδα 4 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ), 2) 

STAGGER Ι.∆ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ για την οµάδα 1 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ) και εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου είχαν κατατεθεί οι εξής προσφορές  

3) PROTECT ΟΕ Χ.ΖΩΒΟΪΛΗΣ -Β. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Ο.Ε µε αριθ πρωτ. 456/11-1-2016  4) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΕ µε 

αριθ πρωτ. 499/11-1-2016  5) GENERAL CONTROL  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ µε αριθ πρωτ. 503/11-1-

2016 για την οµάδα 3  ( ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ , ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ,ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ). Παρελθούσης της 

ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης 

των προσφορών και προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των κυρίως δικαιολογητικών συµµετοχής στους 

οποίους διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :1) Η εταιρεία PROTECT (οµάδα 3) είχε καταθέσει ληγµένες εγκρίσεις 

προϊόντων, συγκεκριµένα -DUDIM 15 SC µε ηµεροµηνία λήξης  31/12/2015,  - DALCO CHLORACTION µε 

ηµεροµηνία λήξης  31/12/2015 και   -DALCO- 100  ηµεροµηνία  λήξης 31/12 2013,  2) Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΕ  

(οµάδα 3) έχει καταθέσει  -DALCO -100 µε  ηµεροµηνία λήξης 31/12/2013,  -PESGUARD ALPHA 5FL  µε  

ηµεροµηνία λήξης  21/08/2010 και -MAXFORCE WHITE IC µε  ηµεροµηνία λήξης  31/12/2015 και 3) Η GENERAL 

CONTROL (οµάδα 3) έχει καταθέσει  -K-OTHRINE   µε  ηµεροµηνία λήξης 31/12/2015. Η Επιτροπή λόγω µη 

εξειδικευµένων γνώσεων  επικοινώνησε  µε τον ΕΟΦ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .Από το Υπουργείο 



Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τους απέστειλαν την απόφαση µε θέµα: Ανανέωση εγκρίσεων κυκλοφορίας 

βιοκτόνων προϊόντων, που έληξαν στις 31/12/2015, µε αρ.πρωτ.996/11655/28-01-2016,. Η απόφαση αυτή 

αναφέρει ότι ανανεώνεται η έγκριση κυκλοφορίας µέχρι 31/12/2020 των: 
        -K-OTHRINE   , -MAXFORCE WHITE IC, -DUDIM 15 SC.  Το PESGUARD ALPHA 5FL  έχει έγκριση σε ισχύ (τελευταία     

     ενηµέρωση 01/02/2016 από κατάλογο φυτοπροστατευτικών   και βιοκτόνων του Υπουργείου Αγροτικής    

     Ανάπτυξης και Τροφίµων  ). Για τα DALCO-100 και DALCO CHLORACTION η Επιτροπή επικοινώνησε µε τον ΕΟΦ και  

     την ενηµέρωσε ότι αρκεί οι  εταιρείες να έχουν καταθέσει εµπρόθεσµα αίτηση προς τον ΕΟΦ για την ανανέωσή 

     τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι  απαραίτητες αιτήσεις συνεπώς και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτά   τα  

     προϊόντα από το ∆ήµο ∆ιονύσου.Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και οι τεχνικές προσφορές  των εταιρειών της   

     οµάδας  3 που αφορά την ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ,ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ    

     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ είναι σύµφωνα    τους  όρους της διακήρυξης .Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε τις    

     οικονοµικές  τους προσφορές  που ήταν ως εξής: 

Α/Α 
 ΟΜΑ∆Α 3 ΤΙΜΗ  ΦΠΑ 23% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 PROTECT ΟΕ 1.900,00 437,00 2.337,00 

2 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΕ 2.320,00 533,60 2.853,60 

3 GENERAL CONTROL 2.151,00 494,73 2.645,73 
 

        4) Η Εταιρεία ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ   για την οµάδα 4 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)µοναδική  

     προσφορά ήταν πλήρης  καθώς και η τεχνική της προσφορά . Στην συνέχεια αποσφραγίσθηκε η οικονοµική της    

     προσφορά η οποία ήταν εντός του προϋπολογισµού της µελέτης και καταγράφηκε ως εξής :  

Α/Α 
 ΟΜΑ∆Α 4 ΤΙΜΗ  ΦΠΑ 23% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ 1.217,60 280,05 1.497,65 
        

         5)Η εταιρεία STAGGER Ι.∆ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  για την οµάδα 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ   

     ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  µοναδική προσφορά ήταν πλήρης  καθώς και η τεχνική της προσφορά . 

     Στην συνέχεια αποσφραγίσθηκε η οικονοµική της προσφορά η οποία ήταν εντός του προϋπολογισµού της µελέτης και 

     καταγράφηκε ως εξής :  

Α/Α 
 ΟΜΑ∆Α 1 ΤΙΜΗ  ΦΠΑ 23% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 STAGGER Ι.∆ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ   1563,00 359,49 1.922,49 
 

      Μετά τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί ότι πλέον συµφέρουσα προσφορά για τον ∆ήµο ανά οµάδα είναι : 

 

Α/Α 
ΟΜΑ∆ΕΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΟΣΟ ΜΕ  

ΦΠΑ 23% 

 ΟΜΑ∆Α 1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

STAGGER  

Ι.∆ . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΒΕΕ   

 1.922,49 

 

ΟΜΑ∆Α 2 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ           - 

 

ΟΜΑ∆Α 3  

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ , ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 

PROTECT ΟΕ 

2.337,00 

 

ΟΜΑ∆Α 4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   

ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ 

1.497,65 

 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  

 



1.- Την έγκριση του πρακτικού µε αριθ πρωτ. 4026/18-2-2016, της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 

2.-  Την κατακύρωση του διαγωνισµού για την ΟΜΑ∆Α  (1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ στην εταιρεία STAGGER Ι.∆ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ    στο ποσό των  

1.922,49€ για την ΟΜΑ∆Α (3) ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ , ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στην 

εταιρεία PROTECT ΟΕ στο ποσό των 2.337,00€  και για την ΟΜΑ∆Α (4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  στην εταιρεία  ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ  στο ποσό των 1.497,65€  συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ 23%. 

3.- Την επανάληψη του διαγωνισµού για την οµάδα (3) ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ µε τους 
ίδιου όρους και την ίδια µελέτη. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Το πρακτικο  
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

 
  

 



 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

                                                                               Άγιος Στέφανος :18/2/2016 

                                                                                                          Αριθ.Πρωτ.:4026 

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μαραθώνος 29& Αθ. Διάκου 

ΤΚ : 14565 Άγιος Στέφανος 

Τηλέφωνο: 2132030600 

Αριθ.FAX: 2132030630 

 

                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 143/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Διονύσου, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο:  «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης 

Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων ,Εκκενώσεων 

Βόθρων,Απεντόμωση, Μυοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)»προϋπολογισμού 

14.377,47€. 

        Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σήμερα 12 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -

10:30,σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθ.36550/29-

12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Διονύσου , αποτελούμενη από τους: 

1.Κωστάκη Δημήτριο, Δημ.Σύμβουλο ως Πρόεδρο 

2.Μαντόπουλο Σπυρίδων, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος 

3.Μπελιά Θέκλα-Μαρία ,υπάλληλο του Δήμου ,ως Μέλος. 

                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για την διεξαγωγή της 

ανωτέρω δημοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και  αφού ήρθε η ώρα έναρξης της 

δημοπρασίας δηλ. 10:00, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές  

τους. 



Η Επιτροπή Διαγωνισμού ενημερώθηκε ότι στις  11/01/2016 είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Διονύσου φάκελοι  προσφοράς οι ακόλουθες εταιρείες: 

        1.PROTECT OE, Χ.ΖΩΒΟΪΛΗΣ-Β.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΕ-  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42, ΤΚ 10432 ΑΘΗΝΑ 

    ΜΕ ΑΡ.ΠΡ: 456/11-01-2016 (ΟΜΑΔΑ 3) 

2.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΕ –ΙΚΑΡΙΑΣ 18, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  ΜΕ ΑΡ.ΠΡ:499/11-01-2016 

   (ΟΜΑΔΑ 3) 

3.GENERAL CONTROL,ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ- ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 83,11472    

   ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ:503/11-01-2016  (ΟΜΑΔΑ 3)  

              Στη συνέχεια κατέθεσαν φάκελο προσφοράς  μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου οι ακόλουθες 

εταιρείες  : 

4.ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ- ΠΑΡ.Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 20, ΤΚ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΟΜΑΔΑ 4) 

5.STAGGER ,Ι.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ -31ο ΧΛΜ Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ 19400       

    (ΟΜΑΔΑ  1) 

              Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ.10:30 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των 

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

και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. 

             Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων και παραλαβή- μονογραφή των 

δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τη σειρά επίδοσής τους. 

            Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι: 

        1.Η PROTECT (ομάδα 3) έχει καταθέσει ληγμένες  εγκρίσεις προϊόντων ,συγκεκριμένα 

          -DUDIM 15 SC με ημερομηνία λήξης  31/12/2015 

          - DALCO CHLORACTION με ημερομηνία λήξης  31/12/2015 και 

          -DALCO- 100  ημερομηνία  λήξης 31/12 2013 

        2.Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΕ  (ομάδα 3)έχει καταθέσει  

          -DALCO -100 με  ημερομηνία λήξης 31/12/2013 

          -PESGUARD ALPHA 5FL  με  ημερομηνία λήξης  21/08/2010 και  

          -MAXFORCE WHITE IC με  ημερομηνία λήξης  31/12/2015 

        

3.Η GENERAL CONTROL (ομάδα 3)έχει καταθέσει  

  -K-OTHRINE   με  ημερομηνία λήξης 31/12/2015 



     Η Επιτροπή λόγω μη εξειδικευμένων γνώσεων  για το ζήτημα αυτό που προέκυψε θεωρεί απαραίτητο  τον 

ενδελεχή έλεγχο και την  επικοινωνία άμεσα με τον ΕΟΦ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

,καθώς  αφορά την υγεία όλων. 

     Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς (που είναι αρμόδιοι για τις εγκρίσεις  των 

υλικών υγειονομικής σημασίας που θα χρησιμοποιηθούν ), στάλθηκε στην Επιτροπή η απόφαση με θέμα: 

Ανανέωση εγκρίσεων κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων, που έληξαν στις 31/12/2015, με 

αρ.πρωτ.996/11655/28-01-2016, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση αυτή 

αναφέρει ότι ανανεώνεται η έγκριση κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2020 των: 

 -K-OTHRINE    

 -MAXFORCE WHITE IC 

-DUDIM 15 SC 

Το PESGUARD ALPHA 5FL  έχει έγκριση σε ισχύ (τελευταία ενημέρωση 01/02/2016 από κατάλογο 

φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ). 

Για τα DALCO-100 και DALCO CHLORACTION η Επιτροπή επικοινώνησε με τον ΕΟΦ και την ενημέρωσε ότι 

αρκεί οι εταιρείες να έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση προς τον ΕΟΦ για την ανανέωσή τους. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες αιτήσεις συνεπώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 

προϊόντα από το Δήμο Διονύσου. 

     Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και οι τεχνικές προσφορές  των εταιρειών της ομάδας  3 που αφορά 

την ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ,ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ είναι 

σύμφωνα    τους  όρους της διακήρυξης .Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές τους 

προσφορές  που ήταν ως εξής: 

1.Η PROTECT  προσέφερε 1.900,00€ +ΦΠΑ 437,00€=2.337,00€ 

2.Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΕ προσέφερε 2.320,00€ +ΦΠΑ 533,60€=2.853,60€ 

3.GENERAL CONTROL προσέφερε 2.151,00€ +ΦΠΑ 494,73€=2.645,73€ 

Όλες οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές είναι εντός του προϋπολογισμού της μελέτης. 

    Η Επιτροπή προχωράει στον έλεγχο δικαιολογητικών της εταιρείας  ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ  που αφορά την 

ομάδα 4 (η μοναδική προσφορά για την ομάδα 4),τα οποία είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

καθώς και η τεχνική της προσφορά. Κατόπιν η Επιτροπή αποσφραγίζει το φάκελο της  οικονομικής  της 

προσφοράς η οποία είναι η εξής : 

1.217,60€+ΦΠΑ 280,05€=1.497,65€ 

Η ανωτέρω οικονομική προσφορά είναι εντός προϋπολογισμού της μελέτης. 

     Τέλος η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά της εταιρείας STAGGER  που αφορά 

την ομάδα 1 (η μοναδική προσφορά για την ομάδα 1) ,τα οποία είναι σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης και προχωράει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής της προσφοράς  η οποία είναι η 

εξής : 



   1.563,00€ +ΦΠΑ 359,49€= 1.922,49€ 

Η ανωτέρω οικονομική προσφορά είναι εντός προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Δήμο ανά ομάδα είναι : 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1  

Η  STAGGER ,Ι.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2  που αφορά την ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  δεν υπήρχε κανένας 

συμμετέχοντας να καταθέσει φάκελο. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3  

Η PROTECT OE, Χ.ΖΩΒΟΪΛΗΣ-Β.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4 

Η ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη 

 

 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   1)ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 

                                                                                             2)ΜΠΕΛΙΑ ΘΕΚΛΑ-ΜΑΡΙΑ 

 

 


