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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 53η̋/2017 έκτακτη̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 28-9-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 396/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄΄ ΑΡΙΘ. 44349/21-08-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 28 του μηνό̋ Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 51319/27-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευση̋ χρονικών ορίων και προθεσμιών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου, 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό
μέλο̋) και 4) Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋
Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε το 2ο θέμα τη̋ ημερήσια διάταξη και αναφέρθηκε στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 51677/28-92017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση του υπ’ αριθ. 51593/28-09-2017 Πρακτικού Αποσφράγιση̋
Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1) τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού τη̋ υπ΄αριθ. 44349/21-082017 διακήρυξη̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων
απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών».
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
22/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του άρθρου
221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 312/2017 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ. 44349/21-08-2017 διακήρυξη̋ με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών
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κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών», συνολικού
προϋπολογισμού 259.048,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.
45287 αριθμό συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ «17PROC001840761»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
α) Σαβόπουλο̋ Στέφανο̋ (Κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητα̋, με βαθμό Α’)
β) Μοσχοφίδη̋ Ιωάννη̋ (Κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, με βαθμό Α’)
γ) Καράτσαλου Μαρία (Κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητα̋, με βαθμό Γ’)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 44349/21-08-2017 διακήρυξη, για την «Προμήθεια
πλαστικών κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών» και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ :
Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξή̋ σύστημα) και είχε λάβει
τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ 45287. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολή̋ των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 18/09/2017 και ώρα 11:00 π.μ. και η
ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών είναι η 22/09/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 45287 και διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα ω̋
«κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από του̋
παρακάτω προμηθευτέ̋:
Προμηθευτή̋
1
2
3

Ημ/νία & ώρα Υποβολή̋
προσφορά̋

Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

18/09/2017 10:20:17

ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18/09/2017 10:42:52

18/09/2017 10:25:58

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματο̋ τα διαπιστευτήρια του̋, (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋.
Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του̋. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικέ̋
Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν λάβει
από το σύστημα, του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ μοναδικού̋ α/α συστήματο̋ :
α/α
1
2

Προμηθευτή̋
Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α/Α προσφορά̋
συστήματο̋
74857
75195

ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
73584
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 τη̋ διακήρυξη̋ και την Υ.Α. 57654/22.05.2017 εντό̋ τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία
3
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τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον
ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικού̋ φορεί̋ και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώ̋ και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα τη̋ Χάγη̋ (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορεί̋ υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο τη̋ διακήρυξη̋, οι οικονομικοί φορεί̋ κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου, του̋ παρακάτω φακέλου̋, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋.
Ειδικότερα:

-

-

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 49896/2009-2017 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχή̋ και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 49754/1909-2017 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχή̋ και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 50050/2009-2017 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχή̋ και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στο άρθρο 1.3 τη̋ διακήρυξη̋ αναφέρεται ότι:
«Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών, ω̋ αυτέ̋ προσδιορίζονται στην 09/2017 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητα̋ και
Ανακύκλωση̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματο̋.»
Επίση̋ στο άρθρο 6.3 τη̋ διακήρυξη̋ προβλέπεται η υποβολή δείγματο̋. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: Εντό̋
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋, οι συμμετέχοντε̋ στο
διαγωνισμό οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν δείγματα -εντελώ̋ όμοια με τα προσφερόμενα
προϊόντα.
Ειδικότερα:
Α)

H εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκόμισε στι̋ 20/09/2017 δείγματα και για τα τρία
τμήματα, ήτοι:
Τμήμα 1: Πλαστικό τροχήλατο κάδο απορριμμάτων των 1.100 λίτρων μηχανική̋ αποκομιδή̋
Τμήμα 2: Πλαστικό τροχήλατο κάδο απορριμμάτων των 360 λίτρων για το πρόγραμμα
ανακύκλωση̋ πλαστικού
Τμήμα 3: Επιδαπέδιο μεταλλικό απορριμματοδέκτη εξωτερικού χώρου 70 λίτρων
Β) H εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προσκόμισε στι̋ 21/09/2017 δείγμα για το
τρίτο τμήμα, ήτοι:
Τμήμα 3: Επιδαπέδιο μεταλλικό απορριμματοδέκτη εξωτερικού χώρου 70 λίτρων
Γ) H εταιρεία ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκόμισε στι̋ 21/09/2017 δείγμα για το τρίτο τμήμα, ήτοι:
Τμήμα 3: Επιδαπέδιο μεταλλικό απορριμματοδέκτη εξωτερικού χώρου 70 λίτρων

Συνεπώ̋ και οι τρεί̋ (3) προμηθευτέ̋ υπέβαλαν τι̋ προσφορέ̋ του̋ εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην διακήρυξη καθώ̋ και το ζητούμενο δείγμα του υπό προμήθεια είδου̋, μαζί με την
απαραίτητη απόδειξη κατάθεση̋.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» που υπέβαλλαν οι ανωτέρω συμμετέχοντε̋ οικονομικοί φορεί̋, και
διαπίστωσε ότι:
A) Η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμμετέχει για την προμήθεια πλαστικών κάδων
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απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών όπω̋ αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ.
09/2017 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου, ήτοι για τα ακόλουθα
τμήματα:
Τμήμα 1: 920 πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων των 1.100 λίτρων μηχανική̋ αποκομιδή̋
Τμήμα 2: 110 πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων των 360 λίτρων για το πρόγραμμα
ανακύκλωση̋ πλαστικού
Τμήμα 3: 90 επιδαπέδιοι μεταλλικοί απορριμματοδέκτε̋ εξωτερικού χώρου 70 λίτρων
Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. τη̋ διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη
προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι
ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τι̋ ζητούμενε̋ προϋποθέσει̋ των άρθρων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8 και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋
διακήρυξη̋.
2. Εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2
τη̋ διακήρυξη̋.
3. Τεχνική προσφορά η οποία καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από την
υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ και Ανακύκλωση̋, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2
τη̋ διακήρυξη̋.
B) Η εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, συμμετέχει για την προμήθεια μεταλλικών
επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών όπω̋ αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 09/2017 μελέτη τη̋
Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου, ήτοι για το ακόλουθο τμήμα:
Τμήμα 3: 90 επιδαπέδιοι μεταλλικοί απορριμματοδέκτε̋ εξωτερικού χώρου 70 λίτρων
Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. τη̋ διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη
προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι
ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τι̋ ζητούμενε̋ προϋποθέσει̋ των άρθρων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8 και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋
διακήρυξη̋.
2. Εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2
τη̋ διακήρυξη̋.
3. Τεχνική προσφορά η οποία καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από την
υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ και Ανακύκλωση̋, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2
τη̋ διακήρυξη̋.
Γ)

Η εταιρεία ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμμετέχει για την προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων
απορριμματοδεκτών όπω̋ αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 09/2017 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋
Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου, ήτοι για το ακόλουθο τμήμα:
Τμήμα 3: 90 επιδαπέδιοι μεταλλικοί απορριμματοδέκτε̋ εξωτερικού χώρου 70 λίτρων
Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:

1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. τη̋ διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη
προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι
ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τι̋ ζητούμενε̋ προϋποθέσει̋ των άρθρων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8 και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋
διακήρυξη̋.
4

ΑΔΑ: 6Ν6ΣΩΕΣ-ΠΓ2
2. Εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2
τη̋ διακήρυξη̋.
3. Τεχνική προσφορά η οποία καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από την
υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ και Ανακύκλωση̋, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2
τη̋ διακήρυξη̋.
Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι τρεί̋ (3)
συμμετέχοντε̋ κατέθεσαν τα δικαιολογητικά όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋.
Ακολούθω̋, η Επιτροπή αποσφράγισε του̋ φακέλου̋, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο τη̋ υπηρεσία̋,
μονογράφησαν δε και σφραγίσθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι σε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξή̋:
A) Η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2
τη̋ διακήρυξη̋.
2. Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και είναι σύμφωνη με τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του
Δήμου
3. Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.
Β) H εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2
τη̋ διακήρυξη̋.
2. Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και είναι σύμφωνη με τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του
Δήμου
3. Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.
Γ)

H εταιρεία ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2
τη̋ διακήρυξη̋.
2. Τεχνική προσφορά η οποία ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και είναι σύμφωνη με τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του
Δήμου
3. Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.
Επίση̋ η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋, προέβη σε έλεγχο των υποβληθέντων δειγμάτων, όπου
διαπίστωσε ότι το σύνολο αυτών είναι σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋ και τι̋ υποβληθείσε̋
τεχνικέ̋ προσφορέ̋

Από την αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών
και των δειγμάτων, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Ø Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και τα δείγματα που υπέβαλε η εταιρεία Δ.Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τη̋ μελέτη̋.
Ø Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και το δείγμα που υπέβαλε η εταιρεία
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τη̋ μελέτη̋.
Ø Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και το δείγμα που υπέβαλε η εταιρεία ΧΥΤΗΡΙΑ
ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πληρούν τι̋
απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τη̋ μελέτη̋.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ γνωμοδοτεί τα ακόλουθα:
Α) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τμήμα: 1,2,3) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από
την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
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B) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Τμήμα:3)
καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋
απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋
οικονομική̋ προσφορά̋.
Γ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τμήμα:3) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και
την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτέ̋ το οποίων οι προσφορέ̋ προκρίθηκαν θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των οικονομικών προσφορών
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στου̋ ενδιαφερόμενου̋, το
οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ω̋ κατωτέρω:
Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋: 1. Σαβόπουλο̋ Στέφανο̋, 2. Μοσχοφίδη̋ Ιωάννη̋, 3. Καράτσαλου
Μαρία
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Το υπ΄ 51593/28-09-2017 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ (Πρακτικό υπ΄
αριθ. 1) τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
5. Την υπ΄αριθ. 44349/21-08-2017 διακήρυξη
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋ έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 51593/28-09-2017 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ (Πρακτικό υπ΄
αριθ. 1) τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, τη̋ υπ΄αριθ. 44349/21-08-2017 διακήρυξη̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων
απορριμματοδεκτών», ω̋ εξή̋:
Α) Αποδέχεται την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τμήμα: 1,2,3) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την
διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
B) Αποδέχεται την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Τμήμα:3) καθώ̋
καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋
ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Γ) Αποδέχεται την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τμήμα:3) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την
σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτέ̋ το οποίων οι προσφορέ̋ προκρίθηκαν θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των οικονομικών προσφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (396).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-9-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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