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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 27 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
28835/45/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου 
αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος 
χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του 
τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Ανανιάδης 

Νικόλαος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Γαλαζούλα Αλίκη 5) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ και 6)  Παπαλουκά Ευτυχία (αναπληρωµατικό 
µέλος πλειοψηφίας), µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος  2) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος 3) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 4) Πλάτανος Ελευθέριος, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 28897/23-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 
ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για : 
 

Την έγκριση του υπ΄αρίθµ. πρωτ. 27949/14-11-2017 Πρακτικού 

αξιολόγησης  οικονοµικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (leasing) ΤΡΙΩΝ (3) 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, Α.Μ.103/2017, ποσού 

1.060.464,40€ 

 

Κύριε Πρόεδρε σας γνωρίζουµε ότι:   

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού ∆εκελείας 97 

∆ηµοτικού Καταστήµατος την Τετάρτη, την 14/11/2017 και ώρα 10:00 µ.µ., 
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συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισµού (Ε.∆.∆.), για 

την «προµήθεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) τριών (3) 

απορριµµατοφόρων και τεσσάρων (4) διπλοκάµπινων ηµιφορτηγών µε 

ανατρέποµενη καρότσα» ,Α.Μ. 103/2017,που όρισε η Οικονοµική Επιτροπή 

µε την υπ’ αριθµ. 195/2017 απόφαση, προκειµένου να συντάξει το πρακτικό 

αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών  της προµήθειας η οποία διεξάγεται µε 

τη διαδικασία του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και έχει τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (leasing) ΤΡΙΩΝ (3) 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ» του ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 

22034/15-09-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας  

Χαλκηδόνας και σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: 

 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

• Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση 

υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της 

επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» - 

Τροποποιήσεις σε δηµόσιες συµβάσεις, άρθρο 107 το οποίο 

αναφέρεται σε πολλές τροποποιήσεις στο Ν.4412/2016 για την 

ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων 

• Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει 

σύµφωνα  µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-

2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

• Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις”. 
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• Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών              στις εµπορικές 

συναλλαγές). 

• Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα 

Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.” 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 

∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-

∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

• Το Π∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. (από 

1/1/2017). 

• Το Π∆ 39/2017 ¨Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

• Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017),«Ρύθµιση Ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» 
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• Την Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924 Β’/2.6.2017),”Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικού ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

• Την υπ.΄αρίθµ. 144/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

έγκρισης διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προµήθειας.  

• Την υπ.’ αρίθµ. 193/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία  εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (ΠΑΥ 

366/2017) για την προµήθεια µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας (οχηµάτων) και ορίσθηκε η 

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού. 

• Την υπ.’ αρίθµ. 195/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία  επανεγκρίθηκε η υπ. αρίθµ 103/2017 µελέτη και 

επανακαταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την '' Προµήθεια µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση (leasing) τριών απορριµµατοφόρων και τεσσάρων (4) 

διπλοκάµπινων ηµιφορτηγών µε ανατρεπόµενη καρότσα ''. 

• Την υπ.’ αρίθµ. 255/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία  εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση (leasing) τριών (3) απορριµατοφόρων και τεσσάρων (4) 

διπλοκαµπινων ηµιφορτηγών µε ανατρεπόµενη καρότσα. 

• Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων (πλην των ήδη 

αναφεροµένων) λοιπές κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύµβασης και 

γενικότερα κάθε διάταξη (νόµοι, Π.∆., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης , έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Των συµβατικών τευχών της  σχετικής  διαδικασίας διαγωνισµού 

(διακήρυξη,  µελέτη  Α.Μ. 103/2017, λοιπά  τεύχη δηµοπράτησης)   για 

την σχετική προµήθεια.   

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  
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1. Ντιούδης Σπυρίδων Πρόεδρος 

2. Λεβεντάκη Μαρία, Γραµµατέας 

3. Ασηµάκης Παναγιώτης, Μέλος 

Σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ. 22034/15-09-2017 διακήρυξη του ∆ήµου 

Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας  Χαλκηδόνας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (leasing) ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΡΟΤΣΑ», ορίστηκε ως προθεσµία κατάθεσης προσφορών η Τετάρτη την 

25/10/2017 και ώρα  13:00 µ.µ. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 

97 στη Νέα Φιλαδέλφεια και πρόκειται να προχωρήσει  στην αξιολόγηση  

οικονοµικών προσφορών  της   διαδικασίας  διαγωνισµού  του διεθνή 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  µε Α.Μ. 103/2017.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε  την  14/11/2017 από ώρα 10:00  έως και  ώρα 

13:00. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αρ. πρωτ. 22034/15-09-2017 

διακήρυξη του ∆ήµου Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας  Χαλκηδόνας µε τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (leasing) ΤΡΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ»,  αναφέρει τα εξής: 

Ο διαγωνισµός της υπ΄ αρ. πρωτ. 22034/15-09-2017 διακήρυξης του 

∆ήµου Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας  Χαλκηδόνας  διεξήχθη ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και έλαβε ως 

αύξοντα αριθµό τον 39684 (αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ) Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 

Συστήµατος.  

Σύµφωνα µε το 1ο πρακτικό  αποδεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας 

ήταν η προσφορά της εταιρείας: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

76805 

19/10/2017 11:32:22 
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       Η  βαθµολόγηση  της   Τεχνικής προσφοράς του µοναδικού 

συµµετέχοντα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (σύµφωνα πάντα µε το 1Ο πρακτικό) είναι: 

 

U1 = 48,35   (τύπος 1.1) 

U2=  48,06      (τύπος 1.2)  

 

Η Επιτροπή προκειµένου να  διαβάσει ηλεκτρονικά την οικονοµική 

προσφορά, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη 

και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αριθµό 39684.  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι  κατά  την  ώρα της συνεδρίασης  ήταν δυνατή 

η πρόσβαση στο περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς. 

Η συγκεκριµένη οικονοµική προσφορά  διέθετε ψηφιακή υπογραφή µε 

ένδειξη “signature valid”. 

Η συµµετέχουσα  µε προσφορά  εταιρεία  προσέφερε   τις παρακάτω  

τιµές  οικονοµικής προσφοράς: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΤΙΜΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 Απορριµµατοφόρα 
3 τεµ. Χ  178.000,00 

(Ο.Π.1) = 534.000,00 

 ∆ιπλοκάµπινα   ηµιφορτηγά 
4 τεµ. Χ   78.000,00 

(Ο.Π.2) = 312.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
846.000,00 

Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η  συµφερότερη προσφορά για 

την συγκεκριµένη προµήθεια προκύπτει  ως εξής:  

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U 

προσδιορίζουν την ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

(τύπος  3.1): 
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λ1 = Ο.Π.1  

   U1 

(τύπος  3.2): 

λ2 = Ο.Π.2 

   U2 

Ο συνολικός λόγος σύγκρισης λ (για κάθε συµµετέχοντα  µε προσφορά)  θα 

προκύπτει από τον τύπο: 

(τύπος  4): 

 

λ=3*λ1+4*λ2 

 

Συµφερότερη  προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ. 

 

Εποµένως  σύµφωνα µε τα παραπάνω  η τελική βαθµολογία  λ του µοναδικού 

συµµετέχοντα είναι:   

λ=3*λ1+4*λ2     ==>   λ=3*(178.000,00/48,35)+ 4*(78.000,00/48,06) ==>  

==>  λ= 17.536,35 

 

Η  προσφορά   της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε  λόγο σύγκρισης  λ= 17.536,35  

κρίνεται αποδεκτή και συµφέρουσα. 

 

Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα 

αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε 

επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις 

µε εκτιµώµενη αξία εώς εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η 

σύµφωνα µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε 

εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) », τις 

οποίες εξετάζει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  E 

2) τους όρους της υπ΄ αρίθµ. 22034/15-09-2017 ∆ιακήρυξης 
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3) την υπ’ αρίθµ. 27949/2017 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και 

διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

(leasing) τριών (3) απορριµατοφόρων και τεσσάρων (4) διπλοκαµπινων 

ηµιφορτηγών µε ανατρεπόµενη καρότσα. 

4) την µοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Α.Π. 

25393/2017, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου , 

 

 καλείται να εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών του 

εν λόγω ∆ιεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού , ώστε η εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να κηρυχθεί ως προσωρινός µειοδότης 

και η Επιτροπή να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της εξέτασης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως που θα 

γίνει από το τµήµα Προµηθειών. 

 
                                  

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 45/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, την αριθ. 103/2017 σχετική 
µελέτη και: 
 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα 

αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε 

επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις 

µε εκτιµώµενη αξία εώς εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η 

σύµφωνα µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε 

εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) », τις 

οποίες εξετάζει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  E 

2) τους όρους της υπ΄ αρίθµ. 22034/15-09-2017 ∆ιακήρυξης 

3) την υπ’ αρίθµ. 27949/2017 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και 

διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
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(leasing) τριών (3) απορριµµατοφόρων και τεσσάρων (4) διπλοκάµπινων 

ηµιφορτηγών µε ανατρεπόµενη καρότσα. 

4) την µοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Α.Π. 

25393/2017, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου , 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
 

Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 27949/14-11-2017 πρακτικό αξιολόγησης 

οικονοµικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (leasing) ΤΡΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ» (Α.Μ. 103/2017) και 

κηρύττει  την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινό µειοδότη, προκειµένου η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της εξέτασης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως που θα 

γίνει από το τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  284/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
5. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τµήµα Λογιστηρίου 

7. ∆/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού/Τµήµα ∆ιαχείρισης και 
Συντήρησης Οχηµάτων 

8. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
 
 
 

Συνηµµένο: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 27949/14-11-2017 πρακτικό αξιολόγησης 
οικονοµικών προσφορών  της επιτροπής διαγωνισµού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:        14/11/2017  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ.                      27949 

ΔΗΜΟΣ NEAΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΝΕΑΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

2
Ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

2
Ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ  ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ» - (Α.Μ. 

103/2017)  

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 

97 Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα Τρίτη την 14/11/2017 και ώρα  10:00 π.μ.  

συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  (Ε.Δ.Δ.), που όρισε η Οικονομική 

Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 195/2017 Απόφαση (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 

21347/6-9-2017)  προκειμένου να συντάξει το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών  προμήθειας η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία του διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ  (LEASING) ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ» -  (Α.Μ. 

103/2017), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.  22034/15-09-2017 

διακήρυξη του Δήμου Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας  Χαλκηδόνας  και σύμφωνα με τα  

παρακάτω: 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

• Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”. 

• Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  

με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές 

ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης”. 

• Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις”. 

• Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 
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• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών              στις εμπορικές συναλλαγές). 

• Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων 

για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις”. 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις)”. 

• Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 

1/1/2017). 

• Το ΠΔ 39/2017 ¨Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

• Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017),«Ρύθμιση Ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)». 

• Την Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924 Β’/2.6.2017) ”Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

• Την υπ.΄αρίθμ. 144/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας.  

• Την υπ.’ αρίθμ. 193/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  

εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (ΠΑΥ 366/2017) για 

την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού 

καθαριότητας (οχημάτων) και ορίσθηκε η Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού. 

• Την υπ.’ αρίθμ. 195/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  

επανεγκρίθηκε η υπ. αρίθμ 103/2017 μελέτη και επανακαταρτίσθηκαν οι 

όροι διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την '' 

Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) τριών απορριμματοφόρων 

και τεσσάρων (4) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα ''. 

• Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων (πλην των ήδη 

αναφερομένων) λοιπές κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας διακήρυξης  και σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη 
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(νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Τα συμβατικά τεύχη της  σχετικής  διαδικασίας διαγωνισμού (διακήρυξη,  

μελέτη  Α.Μ. 103/2017, λοιπά  τεύχη δημοπράτησης)   για την σχετική 

προμήθεια.   

• Το υπ.’ αριθμ.  πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.   26095/25-10-2017  1
ο
 πρακτικό  

διενέργειας-δικαιολογητικών – Τεχνικής  αξιολόγησης. 

• Την υπ.’ αριθμ. 255/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (που έλαβε αρ. 

πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.   27118/06-11-2017)  με την οποία  εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό του διαγωνισμού.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:  

 

1. Ντιούδης Σπυρίδων        Πρόεδρος, 

2. Λεβεντάκη Μαρία         Γραμματέας, 

3. Ασημάκης Παναγιώτης         Μέλος. 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97 στη 

Νέα Φιλαδέλφεια και πρόκειται να προχωρήσει  στην αξιολόγηση  οικονομικών 

προσφορών  της   διαδικασίας  διαγωνισμού  του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με Α.Μ. 103/2017.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε  την  14/11/2017 από ώρα 10:00  έως και   ώρα 13:00. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αρ. πρωτ. 22034/15-09-2017 

διακήρυξη του Δήμου Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας  Χαλκηδόνας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (leasing) ΤΡΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ»,  αναφέρει τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της υπ΄ αρ. πρωτ. 22034/15-09-2017 διακήρυξης του Δήμου 

Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας  Χαλκηδόνας  διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα) και έλαβε ως αύξοντα αριθμό τον 39684 (αρ. 

ΕΣΗΔΗΣ) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συστήματος.  

Σύμφωνα με το 1
ο
 πρακτικό  αποδεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας ήταν η 

προσφορά της εταιρείας: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

76805 

19/10/2017 11:32:22 

 

       Η  βαθμολόγηση  της   Τεχνικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (σύμφωνα 

πάντα με το 1
Ο
 πρακτικό) είναι: 
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U1 = 48,35   (τύπος 1.1) 

U2=  48,06      (τύπος 1.2)  

 

Η Επιτροπή προκειμένου να  διαβάσει ηλεκτρονικά την οικονομική προσφορά, 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με αριθμό 39684.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι  κατά  την  ώρα της συνεδρίασης  ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς. 

Η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά  διέθετε ψηφιακή υπογραφή με ένδειξη 

“signature valid”. 

Η συμμετέχουσα  με προσφορά  εταιρεία  προσέφερε   τις παρακάτω  τιμές  

οικονομικής προσφοράς: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΤΙΜΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 Απορριμματοφόρα 
3 τεμ. Χ  178.000,00 

(Ο.Π.1) = 534.000,00 

 Διπλοκάμπινα   ημιφορτηγά 
4 τεμ. Χ   78.000,00 

(Ο.Π.2) = 312.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 
846.000,00 

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η  συμφερότερη προσφορά για την 

συγκεκριμένη προμήθεια προκύπτει  ως εξής:  

 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U 

προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

(τύπος  3.1): 

λ1 = Ο.Π.1  

   U1 

(τύπος  3.2): 

λ2 = Ο.Π.2 

   U2 

Ο συνολικός λόγος σύγκρισης λ (για κάθε συμμετέχοντα  με προσφορά)  θα 

προκύπτει από τον τύπο: 

(τύπος  4): 

 

λ=3*λ1+4*λ2 

 

Συμφερότερη  προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ. 

 

Επομένως  σύμφωνα με τα παραπάνω  η τελική βαθμολογία  λ του μοναδικού 

συμμετέχοντα είναι:   
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λ=3*λ1+4*λ2     ==>   λ=3*(178.000,00/48,35)+ 4*(78.000,00/48,06) ==>  

==>  λ= 17.536,35 

 

Η  προσφορά   της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με  λόγο σύγκρισης  λ= 17.536,35  κρίνεται αποδεκτή και 

συμφέρουσα. 

  

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα, το 

οποίο υπογράφεται από τα κάτωθι μέλη και διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών  

για δικές  του περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

                    ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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