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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

       ΔΗΜΟΣ ΖΘΤΣΑΣ 

      ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   271/2019 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην Πξαθηηθφ Αξ. 36/04-11-2019  ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο    ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

« Παξάηαζε ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ην 
δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη 
ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο (φζνλ αθνξά ηελ Οκάδα 2 : Τπεξθαηαζθεπή- 
επνχισζε ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επη νδνζηξψκαηνο)» 

 

ηελ Διενχζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 04 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 08.00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ 18838/01-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ & ζηνλ εηδηθφ ρψξν 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ 
Ν. 3852/10, γηα λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο, αθνχ ζε ζχλνιν 
επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηέζζεξα (4) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
Δπίζεο παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. ηαχξνπ Αγγειηθή γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θαη ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θ.Πιηάθνπ Μηραήι, πξνεδξεχεη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.Ράξξαο 
Φψηηνο(ζχκθσλα κε εγθχθιην 90/2019 Τπ.Δζσηεξηθψλ),  
Ο  Αληηπξφεδξνο ηεο Ο.Δ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε 
ηεο απαξηίαο, θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαλζνχλ γηα ην θαηεπείγνλ ή κε 
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκφθσλα απνθαζίδεη γηα ην θαπεπείγνλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην ζχλνιφ ηεο , γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ θαη ιφγσ ζηελψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ δελ επηηξέπνπλ 
ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε  
ηε ζπλέρεηα ν  Αληηπξφεδξνο ηεο Ο.Δ., θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1o 
ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα εμήο:    
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3  ηνπ Ν.4623/2019 θαη ηνπ  N.4625/2019, ν νπνίνο 
αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 72  παξ. 1.ηε ηνπ Ν. 3852/2010, πξνζηέζεθε ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε εμήο αξκνδηφηεηα:  

Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 
πξνκεζεηψλ, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ πιήλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε θαη απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηελ 
ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη 
δηαγσληζκψλ, γηα έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ 
επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
 

1. Ράξξαο Φψηηνο-Αληηπξφεδξνο  
2. Ράδνο Γεψξγηνο-κέινο                                              

1. Πιηάθνο Μηραήι 
2. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 

3. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο-Μέινο                                          3.Λενληίνπ Κσλζηαληίλνο 
4. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο –Αλαπι. Μέινο  
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δήκνπ ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Αθφκε αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο 
έξγνπ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε. 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: 

 ηελ ππ’αξηζκ. 5132/23.02.2018 (ΑΓΑ: ΧΛΓΦ465ΥΘ7-ΗΝΝ) Πξφζθιεζε Η ηνπ ΤΠΔ: 
«Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ ή/θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη. 

 ην πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΠΓΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΑΔ-055 ζηελ νπνία εληάρζεθε κε ηελ 
ππ’αξηζκ. 143651/258.12.2017 απφθαζε έληαμεο ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο ην έξγν «Έξγα θαη Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ φιεο ηεο Υψξαο 
(εηδηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ δήκσλ) κε ελάξηζκν 2017Δ05500010 θαη 
πξνυπνινγηζκφ € 300.000,00 

 ηελ αξηζκ. 70/2018 απφθαζε Γ.. Γήκνπ Είηζαο κε ζέκα «Τπνβνιή αηηήκαηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ ΤΠΔ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, απνδνρή 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ρνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε 
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ» 

 ηεο κε αξηζκ. πξση. 19775/15-5-2018, απφθαζε έληαμεο ηνπ ΤΠΔ, ηεο Πξάμεο (ΑΓΑ: 
9Ρ4Γ465ΥΘ7-Κ22) 

 ηελ αξηζκ. 134/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Είηζαο κε ζέκα: «Απνδνρή απφθαζεο έληαμεο 
ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο 
Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ηνπ ΤΠΔ θαη αλακφξθσζε 
Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018» 

 ηελ αξηζκ. 161/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Είηζαο κε ζέκα: «Έγθξηζε Γηελέξγεηαο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο 
Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο», πνπ έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα «ΦΗΟΛΟΓΖΜΟ Η» ηνπ 
ΤΠΔ». 

 Σελ αξηζ.45/2018 κειέηε Γ/λζεο  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ-Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο 
Γ.Είηζαο-Σκήκα Σερληθψλ Δξγσλ 

 Σν αξηζ.14330/19-10-2018 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ δήκνπ(ΑΓΑΜ 18REQ003870876) 

 ηελ Απφθαζε Γεκάξρνπ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε αξ. πξση. 597/14422/22-10-2018 (ΑΓΑ: 
Φ3Ξ6ΧΡΓ-ΘΤΛ θαη ΑΓΑΜ 18REQ003877729)κε ηελ νπνία έγηλε έγθξηζε θαη δέζκεπζε 
πίζησζε πνζνχ 252.500,00€ ζηνλ Κ.Α. 64.7131.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Με ηελ αξηζ. 334/2018 (ΑΓΑ: ΦΧΣΖΧΡΓ-ΘΛ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο, νκφθσλα, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ « ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΘ ΤΝΟΔΕΤΣΘΚΟΤ ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ ΓΘΑ ΣΘ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ », πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζ. 45/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
252.500,00€ κε Φ.Π.Α., απνθαζίζηεθε ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο λα γίλεη κε ΓΖΜΟΗΟ, 
ΑΝΟΗΚΣΟ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ θαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, κφλνλ βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ θαη θαζνξίζηεθαλ  νη φξνη  ηνπ 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΕΡΓΟΤ ΚΑΘ ΤΝΟΔΕΤΣΘΚΟΤ ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ ΓΘΑ ΣΘ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ 

» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 252.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%).     

ηε ζπλέρεηα εθδφζεθε απφ ηνλ Γήκαξρν ε κε αξηζ. 15310/06.11.2018 Γηαθήξπμε, ε νπνία έιαβε 
ηνλ ππ’ αξηζ. 67005,01 αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, δεκνζηεχηεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην 
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ 18PROC003988856 
2018-11-12, θαη  ζηε δηαχγεηα. 

Ζ Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ έγηλε ζηηο: 12.12.2018 θαη ψξα 11:00 π.κ ζην 
Γεκαξρηθφ Καηάζηεκα, ζηελ Σαρ. Γ/λζε: Λεσθ. Παζζαξψλνο 1, θαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 
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δηαγσληζκνχ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 334/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
εμέδσζε ην αξηζ.Η/12-12-2018 Πξαθηηθφ  

Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ αξηζ. 60/2019 απφθαζή ηεο απνθάζηζε νκφθσλα : 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. Η/12-12-2018 Πξαθηηθνχ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο – ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ αθνξά ηελ  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ» 

2. Σελ απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδφκελνη 

 
Γηα ηελ νκάδα 1  
(Αλαηξεπφκελν δηαμνληθφ θνξηεγφ) 
 

 
 
 
 
 

 
 θαζψο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο 
πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ 

 
Γηα ηελ νκάδα 2  
(Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επί νδνζηξψκαηνο) 
 

 
 
 
 

 
θαζψο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο 
πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ 

 
Γηα ηελ νκάδα 3  
(Δμνπιηζκφο απνρηνληζκνχ) 
 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξηζκφο πξνζθνξάο 
ζπζηήκαηνο 

1 YIOI N. NOYΛIKA O.E., κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA 117878 

2 
ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ) 
118277 

 
 θαζψο θξίλνληαη απνδεθηέο δηφηη ηθαλνπνηνχλ ελ γέλεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
φπσο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζηελ κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Οη απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηνπο δχν αλσηέξσ 
ζπκκεηέρνληεο θξίλνληαη ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη δελ αιινηψλνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. Δλ παξαδείγκαηη ν πξνζθεξφκελνο αιαηνδηαλνκέαο 
ηεο εηαηξείαο YIOI N. NOYΛIKA O.E. είλαη εθηθηφ λα πξνζαξκνζηεί ηφζν ζηηο θηβσηάκαμεο 
ησλ πθηζηάκελσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ φζν θαη ζηελ θηβσηάκαμα ηνπ λένπ (πξνο 
πξνκήζεηα) θνξηεγνχ, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζθεξφκελε ιεπίδα ηεο εηαηξείαο 
απνρηνληζκνχ ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. 
(ΤΓΗΑΠ) ζε φηη αθνξά ηελ ηαρχηεηα εθρηνληζκνχ θξίλεηαη απνδεθηή γηα ηνλ ιφγν φηη ν 
απνρηνληζκφο ζα γίλεηαη εληφο ησλ νηθηζκψλ φπνπ ε αλψηεξε ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ 
νρεκάησλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο είλαη 50km/h.     

 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξηζκφο πξνζθνξάο 
ζπζηήκαηνο 

1 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ  

Α.ΚΑΟΤΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
120155 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξηζκφο ζπζηήκαηνο 

1 
ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ) 
118277 
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3. ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο αλσηέξσ Πξαθηηθνχ ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο, κέζσ ΔΖΓΖ, 

 

Aπφ ηελ εηαηξεία YIOI N. NOYΛIKA O.E., θαηαηέζεθε ε απφ 18-03-2019 Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή κε 
Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο 339/18-03-2019 ζηελ ΑΔΠΠ θαηά ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο . 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε  ΑΔΠΠ κε ηελ αξηζ. 428/2019 απφθαζή ηεο , δέρηεθε ηελ  Πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο YIOI N. NOYΛIKA O.E αθπξψλνληαο ηελ κε αξηζ. 60/2019 απφθαζε ηεο 
Οηθ.Δπηηξνπήο Γ.Είηζαο θαηά ην θεθάιαην πνπ θάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά ηεο παξεκβαίλνπζαο 
ζχκθσλα κε ηα θξηζέληα ζην ζθεπηηθφ απηήο. 

Kαηφπηλ ηνχηνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ.129/2019 απφθαζή ηεο θαη ζχκθσλα κε ην 
αξζ.367 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016 ζην νπνίν νξίδεηαη φηη: “Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΔΠΠ» πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχκε κε ηελ αξηζ. 428/2019 
απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ,απνθάζηζε νκφθσλα: 

1.  Σελ ζπκκφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γ.Είηζαο κε ηελ αξηζ.428/2019 

απφθαζε ηεο Αξρήο  Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

2. Σελ αλάθιεζε ελ κέξεη ηεο κε αξηζ.60/2019 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ή κε πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ειε΄γρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ», σο πξνο ηελ Οκάδα 3 (Δμνπιηζκφο απνρηνληζκνχ), θαη ηελ   

 Απφξξηςε ηεο εηαηξείαο  

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξηζκφο πξνζθνξάο 
ζπζηήκαηνο 

1 
ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ) 
118277 

 Απνδνρή ηεο εηαηξείαο  

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξηζκφο πξνζθνξάο 
ζπζηήκαηνο 

1 YIOI N. NOYΛIKA O.E., κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA 117878 

 

3. ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο αλσηέξσ Πξαθηηθνχ ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο, κέζσ ΔΖΓΖ, 

 

ηε ζπλέρεηα ζηάιζεθε ε Πξφζθιεζε γηα Απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, κε αξ. πξση. 

7218/09.05.2019 πξνο ηηο εηαηξείεο 1) «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ) , 2) «Α .ΚΑΟΤΖ Α.Δ.» θαη 

3) «YIOI N. NOYΛIKA O.E.», κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA» θαη ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνρψξεζε 

ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί θαηά ηα 

παξαπάλσ θαη ζπλέηαμε ην κε αξηζ.ΗΗ/09-05-2019 Πξαθηηθφ  

 

Με ηελ ππ΄αξηζ. 158/2019  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνθαζίζηεθε νκφθσλα : 
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1.H έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. II/09-05-2019 πξαθηηθνχ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 

2.  H αλάδεημε γηα ηελ   

 Οκάδα 1 Αλαηξεπφκελν δηαμνληθφ θνξηεγφ (Diesel, EURO) ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία: 
«Α .ΚΑΟΤΖ Α.Δ.» σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη 
πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 
πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη πξφζθεξε ην 
πνζφ ησλ 138.880,00€ 
 

 Οκάδα 2 Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επί νδνζηξψκαηνο ηελ 
αλάδεημε ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία: «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ  
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ) σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
γηα ηελ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο» γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφζθεξε ην πνζφ ησλ 76.222,80€ 
 

 Οκάδα 3 Δμνπιηζκφο απνρηνληζκνχ ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία: «YIOI N. NOYΛIKA O.E.», 
κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA» σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ 
είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφζθεξε 
ην πνζφ ησλ 46.500,00€ 
 
3.H θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο αλσηέξσ Πξαθηηθνχ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, 
κέζσ ΔΖΓΖ, 

 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθπγή. 
 

ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο απηήο, απεζηάιε ζηελ εηαηξεία: 
Α) κε επσλπκία: «Α.ΚΑΟΤΖ Α.Δ.»  κέζσ ΔΖΓΖ, ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε 
αξ. πξση. 7902/20-05-2019 γηα ηελ ππνβνιή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
 
Ζ αλσηέξσ πξφζθιεζε, φπσο θαίλεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν ηελ 21.05.2019. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππέβαιε ειεθηξνληθά ζηε 29.05.2019 Σν θάθειν 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. πλεπψο εκπξνζέζκσο.  
 
Β) κε επσλπκία: «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ)»  κέζσ ΔΖΓΖ, ειεθηξνληθή πξφζθιεζε 
ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε αξ. πξση. 7903/20-05-2019 γηα ηελ ππνβνιή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 3.2 
ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
 
Ζ αλσηέξσ πξφζθιεζε, φπσο θαίλεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν ηελ 21.05.2019. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππέβαιε ειεθηξνληθά ζηε 31.05.2019 Σν θάθειν 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. πλεπψο εκπξνζέζκσο.  
 
Γ) κε επσλπκία: «YIOI N. NOYΛIKA O.E.», κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA»  κέζσ ΔΖΓΖ, 
ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε αξ. πξση. 7901/20-05-2019 γηα ηελ ππνβνιή ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
 
Ζ αλσηέξσ πξφζθιεζε, φπσο θαίλεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν ηελ 21.05.2019. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππέβαιε ειεθηξνληθά ζηε 30.05.2019 Σν θάθειν 
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δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. πλεπψο εκπξνζέζκσο.  
 

Δπίζεο, νη πξνζσξηλνί αλάδνρνη θαηέζεζαλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ: 
 
Α) Ζ εηαηξία «Α.ΚΑΟΤΖ Α.Δ.» Σνλ ππ’ αξηζκ. 8345/30.05.2019 αξηζκφ πξσηνθφιινπ, θάθειν 
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο, ν νπνίνο παξαδφζεθε 
ελζθξάγηζηνο ζηελ επηηξνπή θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. πλεπψο ε θαηάζεζε ηνπ θπζηθνχ 
θαθέινπ είλαη εκπξφζεζκνο. 
 
Β) Ζ εηαηξία «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ)» Σνλ ππ’ αξηζκ. 8675/04.06.2019 αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ, θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο, ν νπνίνο 
παξαδφζεθε ελζθξάγηζηνο ζηελ επηηξνπή θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. πλεπψο ε θαηάζεζε 
ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ είλαη εκπξφζεζκνο. 
 
Γ) Ζ εηαηξία «YIOI N. NOYΛIKA O.E.», κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA» Γελ θαηέζεζε θάθειν θαζψο 
φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλαξηήζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζεί θάπνην ζε θπζηθή κνξθή. 
 
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμέδσζε ην κε αξηζ. ΗΗΗ/18-06-2019  Πξαθηηθφ 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  
Με ηελ αξηζ. 183/2019 απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γ.Είηζαο απνθάζηζε νκφθσλα:  
 
 1.Σελ κεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ.158/2019 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γ.Είηζαο 
φζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2  γηα ηελ αλάδεημε γηα ηελ Οκάδα 2 Τπεξθαηαζθεπή 
επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επί νδνζηξψκαηνο ζηελ εηαηξεία κε επσλπκία: «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 
Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ) σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ,  γηαηί κεηά απφ επηπιένλ έιεγρν πξνέθπςε φηη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ  
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ)» είλαη ζε πνζφ 61.470 € 
ρσξίο ΦΠΑ θαη ζπλνιηθά 76.222,80 κε ΦΠΑ. 
 
Ζ κειέηε ηνπ Γήκνπ θαη ε δηαθήξπμε απαηηνχζε ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΠΑ 50.000 € θαη 
ΦΠΑ 12.000 θαη ζχλνιν 62.000 € 

 
ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο  πνπ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζηηο 12-05-2018  έρεη απνηππσζεί 
ε ηηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΠΑ 62.000€, θάηη πνπ δελ ηζρχεη,  θαζψο είλαη ε ηηκή κε ην ΦΠΑ. 

 
Δπίζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 05/12/2018 15:13:36 έρεη απνηππσζεί 
αμία ρσξίο ΦΠΑ:  61.470 ΔΤΡΧ ΦΠΑ 14.752,80 ΤΝΟΛΟ=76.222,80€ 

    
 Ζ ηηκή είλαη πάλσ απφ ηελ ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ηεπρψλ ηεο 
δηαθήξπμεο  θαη ζπλεπψο ε πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. (ΤΓΗΑΠ), γηα ηελ 
νκάδα 2 Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επί νδνζηξψκαηνο, απνξξίπηεηαη. 
 
 

2.Σελ  έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. IIΗ/18-06-2019 πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 

3.Σελ θαηαθχξσζε ηνπ  αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΕΗΣΑ γηα ηελ   
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 Οκάδα 1 Αλαηξεπφκελν δηαμνληθφ θνξηεγφ (Diesel, EURO) ζηελ  εηαηξεία κε επσλπκία: 
«Α .ΚΑΟΤΖ Α.Δ.» πνπ πξφζθεξε ην πνζφ ησλ 138.880,00€, γηαηί θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  
 
 

 Οκάδα 3 Δμνπιηζκφο απνρηνληζκνχ ζηελ εηαηξεία κε επσλπκία: «YIOI N. NOYΛIKA 
O.E.», κε δ.η. «MΟNTE NΟYΛIKA» πνπ πξφζθεξε ην πνζφ ησλ 46.500,00€, γηαηί θαηέζεζε φια ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
 
4.Σελ επαλάιεςε ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ σο πξνο ηελ Οκάδα 2 Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ 
επί νδνζηξψκαηνο, κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
κφλνλ βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)         
 
5.Καζφξηζε ηνπο φξνπο ηνπ αλνηθηνχ επαλαιεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ  δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ» σο πξνο ηελ Οκάδα 2 «Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ 
θαη ξσγκψλ επί νδνζηξψκαηνο» -πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 62.000.00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) 
 
Καηφπη ησλ αλσηέξσ ν Αληηπξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε ηνπ  Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη 
Πξνκεζεηψλ, θ.Εψε Γαιαηά ,πνπ αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                               Διενχζα, 01/11/2019 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

Γ/λζε:Λεσθ.Παζζαξψλαο 1 

Σκήκα: Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηε- 

ξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

Πξντζηάκελνο: Εψεο 

Γαιαηάο Σειέθσλν: 

26533 60051 

E-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 

 
 

 Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ θαη 
κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο (ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ) 
πνπ νξίδεη ε ππ.αξηζ.πξση. 17755/15-10-2019 (ΑΓΑΜ19PROC005715971 2019-10-16) 
Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ηνλ Γεκφζην Αλνηθηφ Δπαλαιεπηηθφ Ζιεθηξνληθφ 
δηαγσληζκφ  κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ 
γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο φζνλ αθνξά ηελ Οκάδα 2 : Τπεξθαηαζθεπή- 
επνχισζε ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επη νδνζηξψκαηνο πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
62.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). 

 
 
Έρνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: 

 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3  ηνπ Ν.4623/2019 θαη ηνπ  N.4625/2019, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην 
άξζξν 72  παξ. 1.ηε ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145/05.08.2016 ηεχρνο Α΄) 

mailto:zitsa@zitsa.gov.gr
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 5132/23.02.2018 (ΑΓΑ: ΧΛΓΦ465ΥΘ7-ΗΝΝ) Πξφζθιεζε Η ηνπ ΤΠΔ: 
«Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ ή/θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

 Σνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΠΓΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΑΔ-055 ζηελ νπνία εληάρζεθε κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 143651/258.12.2017 απφθαζε έληαμεο ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο ην έξγν «Έξγα θαη Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ φιεο ηεο Υψξαο 
(εηδηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ δήκσλ) κε ελάξηζκν 2017Δ05500010 θαη πξνυπνινγηζκφ 
€ 300.000,00. 

 Σελ αξηζκ. 70/2018 απφθαζε Γ.. Γήκνπ Είηζαο κε ζέκα «Τπνβνιή αηηήκαηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ ΤΠΔ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, απνδνρή 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ρνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε 
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ». 

 Σεο κε αξηζκ. πξση. 19775/15-5-2018, απφθαζε έληαμεο ηνπ ΤΠΔ, ηεο Πξάμεο (ΑΓΑ: 
9Ρ4Γ465ΥΘ7-Κ22). 

 Σελ αξηζκ. 134/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Είηζαο κε ζέκα: «Απνδνρή απφθαζεο έληαμεο 
ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο 
Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο» ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ηνπ ΤΠΔ θαη αλακφξθσζε 
Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018» 

 Σελ αξηζκ. 161/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Είηζαο κε ζέκα: «Έγθξηζε Γηελέξγεηαο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο 
Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο», πνπ έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα «ΦΗΟΛΟΓΖΜΟ Η» ηνπ 
ΤΠΔ». 

 Σελ αξηζ.45/2018 κειέηε Γ/λζεο  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ-Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο 
Γ.Είηζαο-Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ. 

 Σν αξηζ.14330/19-10-2018 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ δήκνπ(ΑΓΑΜ 18REQ003870876). 

 Σελ Απφθαζε Γεκάξρνπ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε αξ. πξση. 597/14422/22-10-2018 (ΑΓΑ: 
Φ3Ξ6ΧΡΓ-ΘΤΛ θαη ΑΓΑΜ 18REQ003877729)κε ηελ νπνία έγηλε έγθξηζε θαη δέζκεπζε 
πίζησζε πνζνχ 252.500,00€ ζηνλ Κ.Α. 64.7131.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

 Σελ αξηζ. 334/2018 (ΑΓΑ: ΦΧΣΖΧΡΓ-ΘΛ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο, έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ», πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζ. 45/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο θαη 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 252.500,00 € κε Φ.Π.Α., 
(εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 
θαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, κφλνλ βάζεη 
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή),  

 Σελ κε αξηζ. 15310/06.11.2018 Γηαθήξπμε, ε νπνία έιαβε ηνλ ππ’ αξηζ. 67005,01 αξηζκφ 
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, δεκνζηεχηεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ 18PROC003988856 2018-11-12.  

 Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. Η/12-12-2018 Πξαθηηθνχ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο - ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηερληθψλ πξνζθνξψλ (Απφθ. Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο 
60/2019). 

 Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. II/09-05-2019 πξαθηηθνχ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (Απφθ. Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο 158/2019). 

 Σελ αξηζ. 183/2019 (ΑΓΑ: ΧΡΦΜΧΡΓ-4Γ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο, Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πνπ αθνξά ηελ Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ 
Δμνπιηζκνχ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο & έγθξηζεο θαζνξηζκνχ φξσλ ηνπ αλνηθηνχ 
επαλαιεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 
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ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ» σο πξνο ηελ Οκάδα 2 «Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ 
επί νδνζηξψκαηνο» -πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 62.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. (24%). 

 Σελ κε αξηζ. 17755/15-10-2019 Γηαθήξπμε, ε νπνία έιαβε ηνλ ππ’ αξηζ. 80693,01 αξηζκφ 
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, δεκνζηεχηεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ 19PROC005715971 2019-10-16 

     θαη 

Καηφπηλ ειέγρνπ ζηελ Γηαθήξπμε ππ’ αξηζκ. 17755/15-10-2019 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο (φζνλ 
αθνξά ηελ νκάδα 2«Τπεξθαηαζθεπή επνχισζεο ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επί νδνζηξψκαηνο)», 
πξέπεη λα γλσξίζνπκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη:   

Δπεηδή έσο ηηο 01/11/2019 δελ άλνημε ε πιαηθφξκα ζην ΔΖΓΖ, γηα  δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ, γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ, ν νπνίνο έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη σξα 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 04/11/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00 κ.κ. θαη εκεξνκελία 
απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηελ 08/11/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., δηφηη ε κε 
απαξαίηεηε πξνζεκείσζε (δηαδηθαζία 2 ζηαδίσλ), δελ είρε ελεξγνπνηεζεί απφ ην δήκν (επεηδή 
έρεη θαηαξγεζεί) αιιά ζην ζχζηεκα κπινθάξεη ηελ ππνβνιή,  πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε 
παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ θαη 
κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο (ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ) πνπ 
νξίδεη ε ππ.αξηζ.πξση. 17755/15-10-2019 (ΑΓΑΜ19PROC005715971 2019-10-16) 
Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ηνλ Γεκφζην Αλνηθηφ Δπαλαιεπηηθφ Ζιεθηξνληθφ 
δηαγσληζκφ  κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ 
γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο φζνλ αθνξά ηελ Οκάδα 2 : Τπεξθαηαζθεπή- 
επνχισζε ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επη νδνζηξψκαηνο πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
62.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) ,σο εμήο : 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ θαη ψξα ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

07/11/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ & ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

13/11/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ. 
 
Ζ αλσηέξσ παξάηαζε ζεσξείηαη εχινγε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη γηαηί ζα έρεη ζεηηθή 
επίδξαζε ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ  θαη γηα ηελ ρνξήγεζή ηεο απαηηείηαη απφθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  
Καηά ηα ινηπά νη φξνη ηεο ππ.αξηζ.πξση. 17755/15-10-2019 (ΑΓΑΜ19PROC005715971 2019-10-
16) Γηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο,ηζρχνπλ φπσο έρνπλ.  
 

Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, 
Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

 
Εψεο Γαιαηάο 

 
 
Καηφπη ησλ αλσηέξσ ν Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ,  

 

                                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

 

1. Tελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ  πξνζθνξψλ 
ηεο ππ.αξηζ.πξση. 17755/15-10-2019 (ΑΓΑΜ19PROC005715971 2019-10-16) Γηαθήξπμε 
ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ηνλ Γεκφζην Αλνηθηφ Δπαλαιεπηηθφ Ζιεθηξνληθφ δηαγσληζκφ  
κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο 
Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο ,φζνλ αθνξά ηελ Οκάδα 2 : Τπεξθαηαζθεπή- επνχισζε 
ιάθθσλ θαη ξσγκψλ επη νδνζηξψκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 62.000.00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%),κέρξη ηελ Πέκπηε 07/11/2019 θαη ψξα 15:00 
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κ.κ.,γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο θαη ζηελ εηζήγεζε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ  ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ. 
 

2. Σελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο (ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνψλ) 
ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Δπαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο,φζνλ αθνξά ηελ Οκάδα 2 : Τπεξθαηαζθεπή- επνχισζε ιάθθσλ θαη ξσγκψλ 
επη νδνζηξψκαηνο,κεηά ηελ λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
ήηνη γηα ηελ Σεηάξηε 13-11-2019 θαη ψξα 11.00π.κ. 

 
3. Καηά ηα ινηπά νη φξνη ηεο ππ.αξηζ.πξση. 17755/15-10-2019 (ΑΓΑΜ19PROC005715971 

2019-10-16) Γηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο,ηζρχνπλ φπσο έρνπλ  
 

 

                        Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  271/2019 

                 πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

      Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ   Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     ΣΑ ΜΔΛΖ 
                         ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

                                          

                   ΡΑΡΡΑ ΦΧΣΗΟ                           ηαχξνπ Αγγειηθή     Αθνι.Τπνγξαθέο 
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