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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   16/1/2018  
  
Αριθ. Πρωτ. : 1293 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 8/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων & καροτσιών οδοκαθαρισμού» και  

συνέχιση στην επόμενη φάση (αξιολόγηση οικονομικών 

προσφορών)» . 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 16 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε 
σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
μετά την υπ΄αριθ. 951/3/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου 
αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα 
Κων/νου με βαθμό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Ανανιάδης Νικόλαος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 

4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  και 2) Γεωργαμλής 
Λύσσανδρος, που δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  

 

 Ο κ.Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση στο 4ο θέμα της Η.Δ.. 
 

 Λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 
προήδρευσε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 
κ. Απόστολος Κόντος. 

 
Ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 909/12-1-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του 
Δήμου επί του θέματος: 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση του υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 387/08-01-2018 Πρακτικού αποσφράγισης δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και την συνέχιση στην επόμενη 

φάση, την κήρυξη προσωρινών αναδόχων. 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι: 

 

-Με την υπ.΄αρίθμ. 122 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  

διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια κάδων απορριμμάτων & καροτσιών οδοκαθαρισμού για τις ανάγκες του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για το έτος 2018. 

  - Με την αρ. 233 / 2017 Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση της 

δαπάνης και την διάθεση σχετικών πιστώσεων (ΠΑΥ 409/2017)  για την «προμήθεια 
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κάδων απορριμμάτων & καροτσιών οδοκαθαρισμού έτους 2018» για τις ανάγκες του 

Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας , Α.Μ. 25/2017,συνολικού προϋπολογισμού 

137.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

- Με την αρ. 286 / 2017 Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση  όρων διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων & καροτσιών οδοκαθαρισμού για 

τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, για το έτος 2018 (Α.Μ. 25 / 

2017).  

Εν συνεχεία , με την υπ' αρίθμ. πρωτ. 30633 / 08-12-2017 διακήρυξη του Δήμου N. 

Φιλαδέλφειας – N. Χαλκηδόνας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών 04/01/2018 και ώρα 14:00 μ. μ.  

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης , η οποία έχει οριστεί με την υπ΄ αρίθμ. 

260/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κλήθηκε, με το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 

32520/22-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, την 08/01/2018 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 09:00 π. μ. να αποσφραγίσει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97 

στη Νέα Φιλαδέλφεια τον δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με Α.Μ. 25/2017. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε από τις 08/01/2018 και ώρα 09:00 π.μ., έως και τις 

09/01/2018.  

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄αριθμ. πρωτ. 30633 / 08-12-2017 

διακήρυξη του Δήμου N. Φιλαδέλφειας – N. Χαλκηδόνας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»,  για τις ανάγκες του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, για το έτος 2018 (Α.Μ. 25 / 2017) αναφέρει 

τα εξής: 

 
Ο διαγωνισμός της υπ΄ αριθμ. 30633 / 08-12-2017 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 50975 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

Συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με 

την ως άνω διακήρυξη έως και την 04/01/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές, 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

50975 και διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και 
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με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια από τους κάτωθι προμηθευτές, οι οποίοι έχουν 

λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς Α/Α συστήματος ως εξής: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
85549 

04-01-18 11:34:58 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά 

σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. 

Αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν (σύμφωνα με το 

άρθρο 16 της διακήρυξης του διαγωνισμού). 

Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν 

(σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του διαγωνισμού). 

 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τους φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά» του προσφέροντα ηλεκτρονικά και αφού υπέγραψε και έλεγξε τους 

φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που 

υποβλήθηκαν έντυπα, υπέβαλλε ερώτημα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Επισημαίνεται ότι ελέγχθηκε η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Ο προμηθευτής ο οποίος έπειτα από τον έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» γίνεται αποδεκτός, είναι ο 
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Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
85549 

04-01-18 11:34:58 

 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 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 έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύμφωνα με το άρθρο 360 

προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 

χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)». 

2) τους όρους της υπ΄ αρίθ. πρωτ.30633/08-12-2017 διακήρυξης 

    

     3) την υπ’ αριθ. 387 / 08-01-2018  γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

 

4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

 

 να αποφασίσει : 

 

Την έγκριση του υπ΄αρίθμ. πρωτ. 387 / 08-01-2018  Πρακτικού  αποσφράγισης του 

δημόσιου ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 » για τις ανάγκες 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, για το έτος 2018 (Α.Μ.25/2017) και  

την συνέχιση στην επόμενη φάση, κήρυξη προσωρινού αναδόχου (αξιολόγηση 

οικονομικής προσφοράς), του κάτωθι συμμετέχοντα: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
85549 

04-01-18 11:34:58 
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 
3/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου, την αριθ. 25/2017 
σχετική μελέτη, το αρ. πρωτ. 387/8-1-2018 πρακτικό αποσφράγισης, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 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 έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύμφωνα με το άρθρο 360 

προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 

χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)». 

2) τους όρους της υπ΄ αρίθ. πρωτ. 30633/08-12-2017 διακήρυξης 

    

     3) την υπ’ αριθ. 387 / 08-01-2018  γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

 

4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
(4 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 

 
Την έγκριση του υπ΄αρίθμ. πρωτ. 387/08-01-2018  Πρακτικού  αποσφράγισης του 

δημόσιου ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 » για τις ανάγκες 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για το έτος 2018 (Α.Μ.25/2017) και  

την συνέχιση στην επόμενη φάση, κήρυξη προσωρινού αναδόχου (αξιολόγηση 

οικονομικής προσφοράς), του κάτωθι συμμετέχοντα: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
85549 

04-01-18 11:34:58 
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 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Α.Κόντος και Ε,Πλάτανος, οι οποίοι 
απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, με τον πρώτο εξ αυτών να δικαιολογεί την 
ψήφο του λόγω της συμμετοχής ενός μόνο ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό και 
χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της διεξαγωγής του. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  8/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εμμανολία 
 

 
            Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τμήμα Λογιστηρίου 
7. Δ/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
 
 
 
Συνημμένο: Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 387/8-1-2018 Πρακτικό αποσφράγισης του διαγωνισμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:  08-01-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.  387 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α.Μ.:25/2017 

  
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 97 Δημοτικού 

Καταστήματος, σήμερα Δευτέρα την 08/01/2018 και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή 

διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών κάδων απορριμμάτων, που όρισε η Οικονομική 

Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 260/2016 Απόφαση προκειμένου να συντάξει το πρακτικό 

διενέργειας της προμήθειας η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού και έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 30633/08-12-17 

διακήρυξη του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

 Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 

 Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και   άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ορίζουν τα 

άρθρα 158 και 209. 

 Τον Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). 

 Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της   Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) 

 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄),όπως ορίζουν τα άρθρα 58 και 72.  

 Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την  υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις». 

 Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

 N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 

4127/2013» 

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και 

τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

● Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» άρθρο 11 & 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

● Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο 20, του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
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• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτεία (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & άλλες δ/ξεις πλην των 

άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

• Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών    (προσαρμογή 

στις   Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

• Το Ν.4497/2017 «΄Ασκηση υπαίθριων εμποορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητήριας νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107, το οποίο αφορά τροποποιήσεις του 

Ν. 4412/16. 

• Την υπ.΄αρίθμ μελέτη 25/2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»,  που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα 

Αποκομιδής Απορριμμάτων  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  για τις ανάγκες του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας . 

• Την υπ' αρίθμ. 260/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών-

υπηρεσιών καθώς και β) γνωμοδότησης και αξιολόγησης των ενστάσεων. 

• Την υπ' αρίθμ. 287/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του 

Δήμου έτους 2017 

• Tην υπ΄ αρίθμ 233/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε 

η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (Π.Α.Υ. 409/2017) για εκτέλεση εργασιών παροχή 

υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή λοιπών δαπανών του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1 02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων 

κάδων καθαριότητας 1000 lt & 

220it, CPV:39224340-3 

130.000,00€ 

2 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών 

καθαριότητας  οδοκαθαρισμού, 

CPV:44613600-6 

7.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 137.000,00€ 

 

 Την υπ.΄αρίθμ. 122/2017 ΑΔΣ σχετικά με την «έγκρισης διενέργειας προμηθειών του 

Δήμου έτους 2017 και τρόπου εκτέλεσης αυτής». 

 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.Δ., Υπ. Αποφάσεις 

κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  

1. Ψαρρά Αικατερίνη Πρόεδρος 

2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Γραμματέας 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μέλος 

 

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 30633/08-12-17 διακήρυξη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», ορίστηκε ως προθεσμία κατάθεσης προσφορών η 04/01/2018 και ώρα 

14:00 μ.μ..  

 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, η οποία έχει οριστεί με την υπ΄ 

αριθμ. 260/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κλήθηκε, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

32520/22-12-17 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης, την 08-01-2018 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ. να αποσφραγίσει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 

97 στη Νέα Φιλαδέλφεια τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με Α.Μ. 25/2017 

Η Επιτροπή συνεδρίασε από τις 08/01/2018 και ώρα 09:00 μ.μ. έως και τις 09/01/2018.  
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄αριθμ. πρωτ. 30633/08-12-17 διακήρυξη του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» αναφέρει τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της υπ΄ αριθμ. 30633/08-12-17 διακήρυξης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – 

Ν. 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 50975 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συστήματος. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη έως και την 

04-01-18 και ώρα 14:00 π.μ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές, 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 50975 και 

διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά 

που αναφέρονται στη συνέχεια από τους κάτωθι προμηθευτές, οι οποίοι έχουν λάβει από το 

σύστημα τους μοναδικούς Α/Α συστήματος ως εξής: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
85549 

04-01-18 11:34:58 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν τους απαραίτητους 

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. Αμέσως μετά από αυτή τη 

διαδικασία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν (σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του 

διαγωνισμού). 

Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν (σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του διαγωνισμού). 

 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τους φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά» του προσφέροντα ηλεκτρονικά και αφού υπέγραψε και έλεγξε τους 

φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που υποβλήθηκαν 

έντυπα, υπέβαλλε ερώτημα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του πρακτικού. 

 

 

Ο προμηθευτής ο οποίος έπειτα από τον έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» γίνεται αποδεκτός, είναι ο 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 
85549 

04-01-18 11:34:58 
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Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα κάτωθι μέλη και εν 

συνεχεία διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκρισή του.  

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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