
   

   

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 751 

 

Της 60
ης

 συνεδρίασης που έγινε τη Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 

61663/1240/30-11-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Καλογερόγιαννης  Παναγιώτης και Καρβουνάς Νικόλαος,  τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα,  Κάρλες 

Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα και Σαλπέας Ηλίας.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

 

               ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Με πρόταση της Προέδρου και σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών της, η Ο.Ε. κηρύσσει κατεπείγον το 

πιο κάτω θέµα, σύµφωνα µε το Ν. 3852/10, άρθ. 75 παρ. 3, και το συζητά προ ηµερήσιας διάταξης µε α.α. 

5
ο
  και τίτλο: 

 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 

και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών» προϋπολογισµού δαπάνης 470.000,00 € 

πλέον  Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Με τη µε αριθ. 239/2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση και στη 

συνέχεια εκδόθηκαν οι µε αριθ. ∆142/2018 και ∆143/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 

18REQ003038511 2018-05-04. Τέλος, µε τη µε αριθ. 297/2018 εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του πιο πάνω διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού.  

 

Η προκήρυξη δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε τον Νόµο, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαικής 

Ένωσης µε αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 096-218423 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ: 

18PROC003142876 2018-05-23 

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ : 

18PROC003143243 2018-05-23.  
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 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 25492/3611/23-5-2018 περιληπτική διακήρυξη, η οποία 

ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.pireasnet.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ηµαρχείου, δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στις εφηµερίδες ∆ΗΜΟΤΗΣ και ΦΩΝΗ ΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, και µε την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η Παρασκευή 

29 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00. 

 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία συγκροτήθηκε µε 

τη µε αριθ. 399/2018 ΟΡΘΗ Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι την Πέµπτη 5 

Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.,  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στον, 

µε συστηµικό αριθµό 59051, διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό.  

Στη συνέχεια, συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή το Πρακτικό Νο 1, σύµφωνα µε το οποίο 

έκανε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού την προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., που 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και γραπτά εντός της τασσοµένης από τη διακήρυξη προθεσµίας. 

 

Το Πρακτικό Νο 1 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία µε τη µε αρ. 

566/2018 απόφασή της, το ενέκρινε και αποδέχθηκε την προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

 

Η εν λόγω απόφαση, κοινοποιήθηκε µέσω της ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού, στις 27/9/2018. 

 

Στις 12/10/2018, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., µέσω της πλατφόρµας του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής της 

προσφοράς και στη συνέχεια συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή το από 12/10/2018 Πρακτικό 

Νο 2 σε Ορθή Επανάληψη, το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε τη µε αρ. 666/2018 απόφασή της. 

 

Η απόφαση 666/2018 κοινοποιήθηκε µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του διαγωνισµού, στις 12-11-

2018. 

 

∆υνάµει της µε αρ. 666/2018 απόφασης και µε τη µε αρ. 56825/7735/13-11-2018 πρόσκληση για υποβολή 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, υπέβαλλε µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και µε τον  µε αρ. πρωτ. 58793/21-11-2018 φυσικό φάκελο, τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, τα οποία αποσφραγίσθηκαν από την επιτροπή διαγωνισµού κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, 

στις 28-11-2018. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρ.3 πρακτικό της, το 

οποίο έχει ως εξής:
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 Κατόπιν των ως άνω, η Ο.Ε. αφού είδε:  

• τα πρακτικά Νο 1, Νο 2 & Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,   

• τους όρους της διακήρυξης και τη µελέτη της Υπηρεσίας 

• τις µε αρ. πρωτ. 98100/34488/28-11-2017 και 15732/5853/13-3-2018 Αποφάσεις του 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, για την έγκριση αγοράς οχηµάτων από 

το ελεύθερο εµπόριο, 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τµήµα Επισκευής – 

Συντήρησης & Εξοπλισµού, Μηχανηµάτων - Οχηµάτων, µε αριθµ. Α∆ΑΜ:  

18REQ002613188  2018-02-01,  

• τη µε αριθ. 122/2018 απόφαση ∆.Σ. (περί αναγκαιότητας), 

• τη µε αριθ. 239/2018 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης), 

• τις µε αριθ. ∆142/2018 και ∆143/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 

18REQ003038511 2018-05-04, 

• τη µε αριθ. 297/2018  (έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης), 

• τη µε αριθ. 566/2018 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής διαγωνισµού 

– έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών προσφορών) 

• τη µε αριθ. 666/2018 απόφαση Ο.Ε (έγκριση του πρακτικού Νο 2 και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου) 

• τη µε αριθ. 399/2018 ΟΡΘΗ απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού) 

 

Αφού συµβουλεύτηκε: 

 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), 

• του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

• Της  µε αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθµιση 

των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και  Ανάπτυξης. 

• Της  µε αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 

 

Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της,  

 

 

     Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το συζητά προ ηµερησίας διάταξης 

 

2. Εγκρίνει το  Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοφόρων οχηµάτων και την τριετή επισκευή και 

συντήρηση αυτών» προϋπολογισµού δαπάνης 470.000,00 € πλέον  Φ.Π.Α., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πιο πάνω διαγωνισµού στην εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. της οποίας η προσφορά κρίθηκε συµφέρουσα από οικονοµική 
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άποψη µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους του κύκλου ζωής, 

προσέφερε για την ως άνω προµήθεια το ποσό των 464.000,00  € πλέον Φ.Π.Α. και τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη.  

 

 

Η συνολική συµβατική δαπάνη για την  πιο πάνω προµήθεια η οποία χρηµατοδοτείται από 

∆ηµοτικούς πόρους που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη και ανέρχεται στο ποσό των 

464.000,00  € πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7132.25 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018, µε το ποσό του 1€ και τον οικείο έτους 2019 µε το υπόλοιπο ποσό καθώς 

και τον Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, µε το ποσό των 

3€ και τους οικείους ετών 2019, 2020, 2021 και 2022 µε το υπόλοιπο ποσό (Σχ. οι µε αρ. ∆142 και 

∆ 143/2018, µε  α/α µητρώου δεσµεύσεων: 745 και 746, αντίστοιχα). 

 

 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης της Υπηρεσίας, τη 

δε σχετική σύµβαση (η οποία υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 278 Ν. 3852/10) θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος 

Αντιδήµαρχος. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επ. του Ν.  

4412/16. 
 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞ. 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

 

ΖΗΛΑΚΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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