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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 8/3/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 11945 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
 

ΘΕΜΑ: ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικού - επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας ανοικτού 
διαγωνισµού για τη µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων, συνολικού 
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του 
δικαιώµατος προαίρεσης.  

 

 

Το θέµα εισηγείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην Οικονοµική Επιτροπή 
καθώς ο δήµος δεν έχει τη δυνατότητα για την αποµάκρυνση του συνόλου 
ογκωδών αντικείµενων ίδια µέσα γεγονός που θέτει θέµατα για τους κανονες 
υγιεινής και ασφάλειας ων δηµοτών,. 

 

Με την αριθ. 382/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα της υπηρεσίας 

Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ0039960709 2018-11-13.  

Με την αριθµ. 694/19-11-2018  ΑΑΥ (Α∆Α: Ω59ΕΩ93-ΛΚ6), έγινε η διάθεση και 
εκκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ004031738 2018-
11-20.  

Με την αριθµ. 500/2018 (Α∆Α:63ΛΤΩ93-0∆Γ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
(AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι όροι διακήρυξης του ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

Στις 17/12/2018 περίληψη της διακήρυξης αποστάλθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα  
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής 
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του διαγωνισµού η 11/02/2019 και µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού 
στις 15/02/2019.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44374/5100/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC004246035 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός.  
 
Την Παρασκευή 15/02/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 500/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη 
παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το από 
25/02/2019 Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα 
µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 15/2/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πµ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 500/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 44374/5100/20-12-2018 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων, για 
τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 71.039,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Χειλετζάρη Αικατερίνη 

2. Τακτικό Μέλος Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Λιούτας Εµµανουήλ 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 44374/5100/20-12-2018 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου,  για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 
παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68818 . 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 11/02/2019 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15/02/2019 και ώρα 10:30πµ. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 68818 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι δεν έχουν 
υποβληθεί προσφορές και άρα ο διαγωνισµός κατέστη άγονος. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

» 
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44374/5100/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC004246035 2018-12-20) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το από 25/02/2019 Πρακτικό Νο1της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του από 25/02/2019 Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

2. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψη της 

διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους όρους 

3. την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Χειλετζάρης 

Αικατερίνης µε τον/την ………  

 

Συν.  Το από 25/02/2019 Πρακτικό Νο1της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 25.2.2019 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου   
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Στον Άγιο Στέφανο, στις 15/2/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πµ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 500/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 44374/5100/20-12-2018 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την υπηρεσία µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων, για 
τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 71.039,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Χειλετζάρη Αικατερίνη 

2. Τακτικό Μέλος Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Λιούτας Εµµανουήλ 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 44374/5100/20-12-2018 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου,  για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 
παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68818 . 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 11/02/2019 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15/02/2019 και ώρα 10:30πµ. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 68818 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι δεν έχουν 
υποβληθεί προσφορές και άρα ο διαγωνισµός κατέστη άγονος. 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 Τα Μέλη της Επιτροπής  

1) Χειλετζάρη Αικατερίνη 
 

2) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 

 

3) Λιούτας Εµµανουήλ 

 
 
 

 

 


