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Άγιος Στέφανος 15/01/2021
Αριθ. Πρωτ 1162

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Άλατος» µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 67.794,35€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. το Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1
και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου
22 του Ν.3536/07

2. το

Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.

αυτοδιοίκησης

και

της

3. Την υπ' άρ. 2401/21846/11-09-2020 (Α∆Α;ΨΩΓΕΩ93-Κ42) απόφαση
∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
στο ∆ήµο ∆ιονύσου"

4. Την υπ’ αριθ. 544/15-12-2020(Α∆Α6ΨΒΠΩ93-719) Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 30194/112-2020 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 458/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και
ανακηρύχθηκε η εταιρεία “ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.”, 27ο χλµ ΠΕΟΑΘ
Μάνδρα
Αττικής,
Α.Φ.Μ.:
092817770,
∆.Ο.Υ.:
Ελευσίνας,
τηλ.2105558615 ως προσωρινός ανάδοχος του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
µε θέµα «Προµήθεια Άλατος» αντί ποσού 64.802,11 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% καθώς η προσφορά του είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο ∆ιονύσου.
5. Την από 38799/29-12-2020 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να προσκοµίσει ο
προσωρινός
ανάδοχος
τα
προβλεπόµενα
από
την
διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών.
6. Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 391/08.01.21 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της εταιρείας“ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.”
7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1128/15-01-2021 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 458/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο:
“….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος)
σήµερα 14 Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00πµ και σε συνέχεια της
από 29.12.20 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειµένου να γίνει ο έλεγχος
των δικαιολογητικών της εταιρείας Αφοί Μαραγκού ΟΕ, η οποία κρίθηκε προσωρινός

ανάδοχος µε την υπ.αριθµ. 544/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, στο
συνοπτικό διαγωνισµό, για την «Προµήθεια Άλατος» έτους 2020.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Μέξη Ευάγγελο, Υπάλληλο του ∆ήµου
2. Ελεκίδη Γεώργιο, Υπάλληλο του ∆ήµου
3. Γιαννοπούλου Χριστίνα, Απ. Υπάλληλο του ∆ήµου
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισµένο
φάκελο, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου και έλαβε τον αριθµό 391/08.01.21.
Ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή αξιολόγησης και µαζί του και το µε
α.π.:322/07.01.21 έγγραφο της εταιρείας ∆.Κουνοβέλης ΙΚΕ.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και όπως προκύπτει από το µε ηµ/νία
08.01.21 έγγραφο, που εκτυπώθηκε από το σύστηµα της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων, ο κωδικός 4675 µε δραστηριότητα ‘Χονδρικό Εµπόριο Χηµικών
Προϊόντων’ ο οποίος φαίνεται ότι µπορεί και να περιλαµβάνει τον κωδικό προµήθειας
άλατος, έχει ως ηµεροµηνία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας, την 01.01.2021,
ηµεροµηνίας µεταγενέστερης της έναρξης του διαγωνισµού.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη
1. Την 544/2020 Απόφαση Ο.Ε.
2. Την υπ’ αρ. 2937/27560/03.11/20 ∆ιακήρυξη
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Προτείνει την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου: ΑΦΟΙ Σ.
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε., 27ο χλµ ΠΕΟΑΘ Μάνδρα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 092817770, ∆.Ο.Υ.: Ελευσίνας,
τηλ.2105558615 και κατακύρωσης της αµέσως πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, της εταιρείας ∆.Κουνοβέλης ΙΚΕ, Προφήτου ∆ανιήλ 10-Ταύρος,
Α.Φ.Μ.: 800435335, ∆ΟΥ: Α΄Αθηνών, τηλ.: 2103458509 για το Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό
«Προµήθεια Άλατος», αντί ποσού 65.049,02€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.……
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:

1.

Την έγκριση των υπ’ αριθ. 1128/15-01-2021 Πρακτικού 3 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.

2.

Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου: ΑΦΟΙ Σ.
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε., 27ο χλµ ΠΕΟΑΘ Μάνδρα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 092817770, ∆.Ο.Υ.:
Ελευσίνας, τηλ.2105558615 και κατακύρωσης της αµέσως πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς, της εταιρείας ∆.Κουνοβέλης ΙΚΕ,
Προφήτου ∆ανιήλ 10-Ταύρος, Α.Φ.Μ.: 800435335, ∆ΟΥ: Α΄Αθηνών, τηλ.:
2103458509 για το Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό «Προµήθεια Άλατος», αντί ποσού
65.049,02€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%.καθώς η προσφορές του είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο ∆ιονύσου.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης
Συνηµµένα: Τα πρακτικά Νο 3
Κοινοποίηση: Τµήµα Προµηθειών

