
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ         ΑΜΑΠΗΕΞ 

ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ 

ΔΗΛΞΡ ΑΘΗΜΑΘΩΜ 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΕΟΘΠΞΟΗ 

 

37η ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 

19.09.2022 

Πήκεξα ηε Δεςηέπα 19 ηνπ κελφο Ρεπηεμβπίος 2022 θαη ψξα 10:00 ζπλήιζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ζε ζπλεδξίαζε δηά δψζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε, χζηεξα απφ ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

246397/15.09.2022 (ημεπομηνία γνωζηοποίηζηρ: 15.09.2022) πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο. 

Πηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ νη θάησζη: 

Α. ΘΑΡΟΗΒΑΛΝ (Αληηπξφεδξνο) 

Λ. ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ 

Γ. ΙΔΥΛ 

Γ. Σ. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

Δ. ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 

Α. ΔΒΔΟΡ-ΑΙΒΔΟΡΖ 

Θ. ΑΙΔΜΗΝ 

Π. ΙΑΚΞΟΝ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

Πηε ζπλεδξίαζε πποήδπεςζε ε Αληηπξφεδξνο θ. Α. Ιαηπιβάνος ιφγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Θ. Ξ. 

Κπαθνγηάλλε. 

Ρα Ραθηηθά Κέιε θ.θ. Κ. Γαζθαιάθε θαη Γ. Κπξνχιηαο πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε 

θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

Ρα Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε θ.θ. Θ. Γνκάδνπ, Λ. Καθξφπνπινο, Α. Ονθνθχιινπ, Ο. Αμειφο, Ο. Κπέε - 

Θαξακπφηζνπ θαη Σ. Βνπξδνπκπάο πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ζπκκεηείραλ 8 ακηικά Λέλη, δηαπηζηψζεθε λφκηκε 

απαξηία. 

Σξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο, θ. Γ. Βαιιηάλνο. 

 

ΟΠΑΝΗ 1358  

 

Πρόεδρος: Δηζάγεηαη ην εκ ηηρ εκεξήζηαο δηάηαμεο 28ο ζέκα: «Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγκπιζη ηνπ 

απφ 14.09.2022 6ος Οπακηικού – Γνωμοδόηηζηρ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ξξνζθνξψλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ 

«ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΙΑΘ ΞΟΞΘΕΗΡΗ ΣΚΘΙΩΜ ΞΠΘΞΘΕΗΡΗΡ ΙΑΔΩΜ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

399,869,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, πος αθοπά ζηο ζηάδιο αξιολόγηζηρ ηων 

δικαιολογηηικών πποζωπινού αναδόσος και ζηην καηακύπωζη ηος αποηελέζμαηορ». 

 

ΑΔΑ: 6ΒΓΒΩ6Μ-ΣΛ2



Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο: 

1. Ρε κε αξηζκφ 684/16.11.2020 (ΑΓΑ ΥΣ9ΗΥ6Κ-4ΛΥ) απφθαζε Δημοηικού Ρςμβοςλίος κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021. 

2. Ρν κε ΑΔΑΛ 20REQ007930906 2020-12-24 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Δ/νζηρ Ιαθαπιόηηηαρ – 

Ανακύκλωζηρ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηε κε ΑΔΑΛ 20REQ007931264 2020-12-24 απφθαζε 

δέζκεπζεο εηψλ 2021 - 2022. 

3. Ρε κε ΑΔΑΛ 21REQ008034019 2021-01-21 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηνπο 2021. 

4. Ρε κε αξηζκφ 148/08.02.2021 (ΑΓΑ 6ΛΑΠΥ6Κ-Θ1Ν) πξάμε Ξικονομικήρ Επιηποπήρ κε ηελ 

νπνία θαηαξηίζηεθαλ νη φξνη, εγθξίζεθαλ ηα ηεχρε δηαθήξπμεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζπγθξνηήζεθε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

απνηεινχκελε απφ ηα ακηικά Λέλη θ. ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ ΦΥΡΑΘΖ (Ξξφεδξνο), ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 

ΓΔΥΟΓΑΛΡΑ, ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΑΟΙΝ θαη απφ ηα Αναπληπωμαηικά Λέλη θ.θ. ΑΛΓΟΔΑ ΘΑΒΒΑΓΗΑ 

(Αλαπιεξσηήο Ξξνέδξνπ), ΚΑΟΗΑ ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝ - ΓΑΙΑΛΖ, ΠΞΟΗΓΥΛΑ ΘΝΘΥΟΖ. 

5. Ρε κε Α.Ο.045591/18.02.2021 (ΑΓΑ 65ΓΚΥ6Κ-Ζ20) πξνθήξπμε Γεκάξρνπ Αζελαίσλ κε ηελ 

νπνία νξίζζεθε ε 19.03.2021 σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

6. Ρε κε ΑΔΑΛ 21PROC008159070 2021-02-18 δεκνζίεπζε ζην Ππκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, με ημεπομηνία αποζηολήρ ηην 12.02.2021. 

7. Ρε κε ΑΔΑΛ 21PROC008160809 2021-02-18 δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

8. Ρε κε Α.Ο.051708/24.02.2021 (ΑΓΑ 65Σ4Υ6Κ-ΝΒ3) πεξίιεςε δηαθήξπμεο ε νπνία δεκνζηεχζεθε 

ζηνλ Ρχπν (ΣΡΞΝΠ, ΠΛΔΗΓΖΠΖ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Ηζηφηνπνο). 

9. Ρα απφ 12.03.2021 θαη 14.03.2021 αιηήμαηα μέζω ΕΡΗΔΗΡ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ηα νπνία 

έζεζε εξψηεκα πξνο δηεπθξίλεζε θαη αηηήζεθε ηε δεθαήκεξε παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Ρν απφ 14.03.2021 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Δ/νζηρ Ιαθαπιόηηηαρ – 

Ανακύκλωζηρ, ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ αηηήκαηα. 

11. Ρε κε αξηζκφ 321/16.03.2021 (ΑΓΑ 9Μ4ΡΥ6Κ-ΘΣΒ) πξάμε Ξικονομικήρ Επιηποπήρ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ψξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαηά δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αξρηθή, ήηνη έσο ηηο 29.03.2021 θαη ψξα 13:00. 

12. Ρν απφ 11.05.2021 1ο Οπακηικό – Γνωμοδόηηζη θαη ην απφ 12.05.2021 2ο Οπακηικό – 

Γνωμοδόηηζη ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

θαη ζην ζηάδην ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νξηζκνχ πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ, αληίζηνηρα. 

13. Ρε κε αξηζκφ 685/17.05.2021 (ΑΓΑ Τ6ΗΥΥ6Κ-ΡΝΓ) πξάμε Ξικονομικήρ Επιηποπήρ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ ην απφ 11.05.2021 1ν Ξξαθηηθφ – Γλσκνδφηεζε θαη ην απφ 12.05.2021 2ν 

Ξξαθηηθφ – Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ. 

14. Ρελ απφ 31.05.2021 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο Έλσζεο Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κε ηελ επσλπκία 

“Τ. ΙΑΘ Τ. ΙΑΚΚΞΜΘΑΗ ΙΑΘ ΡΘΑ Ξ.Ε. – ΤΠΣΡΑΜΘΗ ΙΑΚΚΞΜΘΑΗ”. 

15. Ρελ απφ 31.05.2021 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

“ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ ΟΠΞΛΗΘΕΘΕΡ ΑΜΩΜΣΛΗ ΕΑΘΠΕΘΑ” κε δ.η. “ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ Α.Ε.”. 

16. Ρε κε απ. ππωη. Α.Ε.Ο.Ο.: ΕΝΕ ΑΣ 4615/04.08.2021 βεβαίσζε ηεο Απσήρ Εξέηαζηρ 

Οποδικαζηικών Οποζθςγών (ΑΕΟΟ) κε ηελ νπνία γλσζηνπνηήζεθε φηη ε απφ 31.05.2021 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 

ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ” κε δ.η. “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ Α.Δ.” ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 

https://www.cityofathens.gr/19-02-2021-19-03-2021-paratasi-eos-29-03-2021-promitheia-kai-to/
ΑΔΑ: 6ΒΓΒΩ6Μ-ΣΛ2



17. Ρε κε αξηζκφ ΑΜΛ570/04.08.2021 αίηεζε αλαζηνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

“ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ ΟΠΞΛΗΘΕΘΕΡ ΑΜΩΜΣΛΗ ΕΑΘΠΕΘΑ” κε δ.η. “ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ Α.Ε.”. 

18. Ρε κε αξηζκφ 382/2021 απφθαζε ηνπ Διοικηηικού Εθεηείος Αθηνών κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε 

κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο ΑΛΚ570/2021 αίηεζε αλαζηνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

“ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ” κε δ.η. “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ Α.Δ.”, αλαζηάιζεθε 

ε εθηέιεζε ηεο κε αξηζκφ 685/17.05.2021 πξάμεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο θαη ε ζησπεξή 

απφξξηςε ηεο θαη’ απηήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

“ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ” κε δ.η. “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ Α.Δ.” θαη 

αλαπέκθζεθε ε ππφζεζε ζηελ ΑΔΞΞ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ επηβαιιφκελε απφ ηνλ λφκν 

αξκνδηφηεηά ηεο. 

19. Ρε κε αξηζκφ ΑΙ1465/06.10.2021 αίηεζε αθχξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

“ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ ΟΠΞΛΗΘΕΘΕΡ ΑΜΩΜΣΛΗ ΕΑΘΠΕΘΑ” κε δ.η. “ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ Α.Ε.”. 

20. Ρε κε αξηζκφ Ρ1658/2021 απφθαζε ηεο Απσήρ Εξέηαζηρ Οποδικαζηικών Οποζθςγών (ΑΕΟΟ) 

κε ηελ νπνία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε 382/2021 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, έγηλε 

δεθηή ελ κέξεη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

“ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ” κε δ.η. “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ Α.Δ.”, έγηλε δεθηή 

ε παξέκβαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία “ΝΓΝΠΖΚΑΛΠΖ – ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΟΝΛΖΠ 

Α.Β.Δ.Δ. – ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΗΘΥΛ ΠΖΚΑΛΠΔΥΠ”, απνξξίθζεθε ε παξέκβαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία “Σ. ΘΑΗ Σ. ΘΑΙΙΝΛΗΑΡΖ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. – ΣΟΠΑΛΘΖ ΘΑΙΙΝΛΗΑΡΖ” θαη αθπξψζεθε 

ε κε αξηζκφ 685/17.05.2021 πξάμε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην κέξνο κε ην νπνίν έθαλε δεθηή 

γηα ηελ Νκάδα 1 ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία “ΔΛΥΠΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ Σ. ΘΑΗ Σ. ΘΑΙΙΝΛΗΑΡΖ & ΠΗΑ Ν.Δ. & ΣΟΠΑΛΘΖ ΘΑΙΙΝΛΗΑΡΖ” θαη γηα ηελ Νκάδα 2 ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία “ΡΔΗΙΝΟΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 

ΣΟΥΚΑΡΥΛ Δ.Ξ.Δ.”. 

21. Ρε κε Α.Ο.307042/10.11.2021 γλσκνδφηεζε ηεο Μομικήρ Διεύθςνζηρ κε ηελ νπνία εηζεγείηαη 

ηε κε άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο κε αξηζκφ Π1658/2021 απφθαζεο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ). 

22. Ρν απφ 10.11.2021 3ο Οπακηικό – Γνωμοδόηηζη ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο 

Ξξνζθνξψλ πνπ αθνξά: i) ζηελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 685/17.05.2021 πξάμεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαηά ηα ζθέιε 5 θαη 7 ηνπ απφ 11.05.2021 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ θαη ii) ζηελ εθ λένπ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ.4412/2016, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηε κε αξηζκφ Π1658/2021 απφθαζε ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ). 

23. Ρε κε αξηζκφ 1677/15.11.2021 (ΑΓΑ Τ7ΟΒΥ6Κ-Ε2Α) πξάμε Ξικονομικήρ Επιηποπήρ κε ηελ 

νπνία: α) εγθξίζεθε ε ζπκκφξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηε κε αξηζκφ Π1658/2021 απφθαζε 

ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) θαη ηε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

σο άλσ απφθαζεο θαη β) εγθξίζεθε ην απφ 10.11.2021 3ν Ξξαθηηθφ – Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ. 

24. Ρε κε αξηζκφ ΑΙ1907/15.11.2021 αίηεζε αθχξσζεο θαη αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο κε αξηζκφ 

Π1658/2021 απφθαζεο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) θαη ηεο κε αξηζκφ 

685/17.05.2021 (ΑΓΑ Τ6ΗΥΥ6Κ-ΡΝΓ) πξάμεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε 

ηελ επσλπκία “ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ ΟΠΞΛΗΘΕΘΕΡ ΑΜΩΜΣΛΗ ΕΑΘΠΕΘΑ” κε δ.η. 

“ΖΞΣΛΟΞΣΚΑΙΗΡ Α.Ε.”. 

ΑΔΑ: 6ΒΓΒΩ6Μ-ΣΛ2



25. Ρε κε αξηζκφ 631/22.11.2021 (ΑΓΑ ΤΜΑΙΥ6Κ-9Υ) απφθαζε Δημοηικού Ρςμβοςλίος κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022. 

26. Ρε κε αξηζκφ 443/2022 απφθαζε ηνπ Διοικηηικού Εθεηείος Αθηνών κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε 

ε δίθε επί ηεο κε αξηζκφ ΑΘ1465/06.10.2021 αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ 

επσλπκία “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ” κε δ.η. “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ Α.Δ.”. 

27. Ρε κε αξηζκφ 793/2022 απφθαζε ηνπ Διοικηηικού Εθεηείος Αθηνών κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε 

ε κε αξηζκφ ΑΘ1907/15.11.2021 αίηεζε αθχξσζεο θαη αλαζηνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ 

επσλπκία “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ” κε δ.η. “ΕΝΚΞΝΙΑΘΖΠ Α.Δ.”. 

28. Ρε κε αξηζκφ 475/18.04.2022 (ΑΓΑ 6ΕΔΥ6Κ-2ΗΟ) πξάμε Ξικονομικήρ Επιηποπήρ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ έσο 

ηηο 17.11.2022, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ θαηά 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ παξαηαζέληνο ρξφλνπ ηζρχνο 

πξνζθνξψλ. 

29. Ρν απφ 20.06.2022 θάησζη 5ο Οπακηικό – Γνωμοδόηηζη ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & 

Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ πνπ αθνξά: α) ζηνλ απνθιεηζκφ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιφγσ κε ζπλαίλεζεο 

ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, β) ζηε κεξηθή αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 

1677/15.11.2021 πξάμεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηα ζθέινο Β’ ηνπ απφ 10.11.2021 3νπ 

Ξξαθηηθνχ - Γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ, γ) ζηε κεξηθή 

αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 685/17.05.2021 πξάμεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην ζθέινο 1 ηνπ απφ 

12.05.2021 2νπ Ξξαθηηθνχ - Γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 

θαη δ) ζηελ αλάδεημε λένπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ Νκάδα 1. 

30. Ρε κε αξηζκφ 875/27.06.2022 (ΑΓΑ 9Ν2ΡΥ6Κ-6Γ6) πξάμε Ξικονομικήρ Επιηποπήρ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην απφ 20.06.2022 5ν Ξξαθηηθφ – Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο 

Ξξνζθνξψλ θαη απνθαζίζηεθε: α) ν απνθιεηζκφο ηεζζάξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ ηε ζπλέρεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο δε ζπλαίλεζαλ ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, β) 

ε κεξηθή αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1677/2021 (ΑΓΑ:Τ7ΟΒΥ6Κ-Ε2Α) πξάμεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαηά ην ζθέινο Β ηνπ απφ 10.11.2021 3ν Ξξαθηηθνχ – Γλσκνδφηεζεο, γ) ε κεξηθή αλάθιεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 685/2021 (ΑΓΑ:Τ6ΗΥΥ6Κ-ΡΝΓ) Ξξάμεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην ζθέινο 1 ηνπ 

απφ 12.05.2021 2νπ Ξξαθηηθνχ – Γλσκνδφηεζεο, δ) ε αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΒΔΟΛΗΘΝΙ ΑΔ ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΗ 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ε) ε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ζηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο ησλ νκάδσλ 1 θαη 2. 

31. Ρελ απφ 22.07.2022 θνηλνπνίεζε κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ηεο κε Α.Ο.205024/21.07.2022 πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν «ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ, ΑΠΡΔΟΗΝΠ, 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ». 

32. Ρελ απφ 22.07.2022 θνηλνπνίεζε κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ηεο κε Α.Ο.205032/21.07.2022 πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν «ΒΔΟΛΗΘΝΙ ΑΔ ΑΛΥΛΚΝΠ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ». 

33. Ρν απφ 14.09.2022 θάησζη 6ο Οπακηικό – Γνωμοδόηηζη ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & 

Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ πνπ αθνξά ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο: 

ΑΔΑ: 6ΒΓΒΩ6Μ-ΣΛ2
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34. Σν κε Α.Ξ.247139/16.09.2022 εηζεγεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/νζηρ Ξπομηθειών & Αποθηκών, 

Ρμήμα Γιαδικαζιών Πύνατηρ Γημοζίυν Πςμβάζευν. 

35. Σε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζπδήηεζε ζύκθσλα κε ηα πξαθηηθά. 

36. Σελ αποσή επί ηεο απόθαζεο ηνπ Σαθηηθνύ Μέινπο θ. Θ. Αλεξίος. 

37. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ 

Ν.4954/2022, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) κε αξηζκό 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.:51236/08.09.2022 (ΦΔΚ Β΄4756/09.09.2022) θαη ηε κε αξηζκό 

374/39135/30.05.2022 (ΑΓΑ:ΨΜΓΓ46ΜΣΛ6-Φ75) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ  

 

ύκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξόκελα, ηην έγκπιζη ηνπ από 14.09.2022 6ος Ξπακηικού – 

Γνυμοδόηηζηρ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο ειεθηξνληθήο, αλνηθηήο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ “ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 

ΙΗΘΩΛ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖΠ ΘΑΓΩΛ”, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 399,869,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24%, θαη: 

 

Α. Σελ αποδοσή ηυν δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ: 

1. «ΒΔΟΛΗΘΝΙ ΑΔ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ ΘΑΗ 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» για ηην 1η ομάδα θαη 

2. «ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ, ΑΠΡΔΟΗΝΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ» για ηη 2η ομάδα 

νη νπνίνη πξνζθόκηζαλ πιήξε (ππό)θάθειν «Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ» γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

100584 ζπζηεκηθή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2.2.9.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Ηιεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 1ε νκάδα ηεο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ «Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη ςλικών οπιοθέηηζηρ κάδυν» ζηελ 

εηαηξεία «ΒΔΟΛΗΘΝΙ ΑΔ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ ΘΑΗ 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»,(Οδόο & αξηζκόο: 10ν ρικ Θεζ/λίθεο Βέξνηαο, Σ.Κ. : 57008, Πόιε: 

Θεζζαινλίθε, Αξκόδηνο: Μαίδνπ ηαπξνύια, Ηι.ηαρ/κείν: info@vernicol.com, ηει. : 2310783466, ΑΦΜ: 

094200765, κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 216.800,00€ (άλεπ ΦΠΑ 24%), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΒΔΟΛΗΘΝΙ ΑΡΔΒΔ Α.Δ. 

1 
Πιαζηηθά ζηνπ ηξνρώλ κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πάθησζήο 

ηνπο ζην έδαθνο (νύπαη & ζηξηθώληα) 

16.000  

ηεκάρηα 
9,80€ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 156.800,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 37.632,00€ 

ΤΝΟΛΟ 194.432,00€ 

2 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο πιαζηηθώλ ζηνπ ηξνρώλ 
16.000  

ηεκάρηα 
3,75€ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 60.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 14.400,00€ 

ΤΝΟΛΟ 74.400,00€ 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ 1ηρ ΠΚΞ/ΛΝ Φ.Ξ.Α. 268.832,00€ 

 

ΑΔΑ: 6ΒΓΒΩ6Μ-ΣΛ2



Γ. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Ηιεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 2η ομάδαηεο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ «Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη ςλικών οπιοθέηηζηρ κάδυν» ζηελ 

εηαηξεία  «ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ, ΑΠΡΔΟΗΝΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ»,(Οδόο & αξηζκόο: 14ν ρικ. Λάξηζαο-Αγηάο, 

Λάξηζα, Σ.Θ. 1288, Σ.Κ. : 41100, Πόιε: ΛΑΡΙΑ, Αξκόδηνο: ΑΣΔΡΙΟ ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ / ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 

ΚΤΡΑΜΑ, Ηι.ηαρ/κείν: info@violac.gr, ηει. : 2410 972672, ΑΦΜ: 055820830, δηθηπαθόο ηόπνο: 

www.violac.gr) κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 7.238,00€ (άλεπ ΦΠΑ 24%), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΝ ΑΠΡΔΟΗΝΠ 

1 Κίηξηλν ρξώκα δηαγξάκκηζεο 4.700 θηιά 1,54€ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 7.238,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.737,12€ 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ 2ηρ ΠΚΞ/ΛΝ Φ.Ξ.Α. 8.975,12€ 

 

Σπόνορ έναπξηρ ιζσύορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ 

ππνγεγξακκέλνπ από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζπκθσλεηηθνύ ζην ΚΗΜΓΗ (άξζξν 38, παξ.7 ηνπ Ν. 

4412/2016 ζε ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκ. 76928/13.07.2021 ΚΤΑ (3075 

Β’). 

 

Ζ σπονική διάπκεια ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ ηυν αγαθών νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην 

άξζξν 1.3.2: 

Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα, σο εμήο: 

- ηνλ 1ν κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα παξαδνζνύλ (καδί κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πάθησζήο 

ηνπο) θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ 1.700 ηεκάρηα θαη ζα παξαδνζνύλ 2.000 θηιά θίηξηλν ρξώκα δηαγξάκκηζεο, 

- ηνλ 2ν κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα παξαδνζνύλ (καδί κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πάθησζήο 

ηνπο) θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ 1.300 ηεκάρηα καδί κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πάθησζήο ηνπο θαη ζα 

παξαδνζνύλ ηα ππόινηπα 2.700 θηιά θίηξηλν ρξώκα δηαγξάκκηζεο, 

- ηνπο κήλεο από ηνλ 3ν έσο θαη ηνλ 12ν, ζε 10 ηζόπνζεο παξαδόζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο (1.300 ηεκ/κήλα 

καδί κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πάθησζήο ηνπο) κέρξη νινθιήξσζεο παξάδνζεο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο. 

Η ειάρηζηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, όζνλ αθνξά ηελ 1ε νκάδα, ζπλππνινγηδόκελνπ 

ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο (θαη’ ειάρηζην 1 έηνο) νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξεηο 

(24) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο. 

ην ζεκείν απηό ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο νινθιήξσζε ηελ εηζήγεζή ηεο, ζπλέηαμε ην παξόλ Πξαθηηθό 

14.09.2022, ην νπνίν ππέγξαςε ζε δύν αληίηππα. 

 

Η παξνύζα ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο γηα ηνλ θαηά λόκν έιεγρν λνκηκόηεηαο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΔΝΠΑ ΡΑ ΚΔΙΖ 

Α. ΘΑΡΟΗΒΑΛΝ 

Λ.ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ – Γ.ΙΔΩΛ 

Γ.Σ.ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

Δ.ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ – Α.ΔΒΔΟΡ-ΑΙΒΔΟΡΖ 

Θ.ΑΙΔΜΗΝ – Π.ΙΑΚΞΟΝ 
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