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Από το πρακτικό της με αρ. 12/2021 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 123/2021 Περίληψη 

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα» 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 12028/19-03-
2021 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με 
αρ. 426/απ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας του covid – 19. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) 
αναπληρωματικά (με δικαίωμα ψήφου). 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός) 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληρωματικός) 

 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθεί ένα (1) 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε η 

Πρόεδρος της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κα Κυριακίδου 
Δέσποινα καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κ. 
Δεληασλανίδης Δημήτριος. 
 

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 11530/17-3-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
το οποίο έχει ως εξής: 

 
Σας διαβιβάζουμε το από  17-3-2021 ,  Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της επιτροπής διενέργειας 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ», που αφορά την ηλεκτρονική 

ΑΔΑ: ΨΟΨ6ΩΕΚ-Ο6Σ



Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών,  για τον 

ως άνω περιγραφόμενο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.  

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις κατά νόμο ενέργειες    

 

 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)  
3.- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) 
4.- Τη με αριθμό 544/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΞ6ΩΕΚ-ΛΓΙ) προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για 
την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» 
5.- Τη με αριθμό 562/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν η τεχνική έκθεση, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δαπάνης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» 
6.- Το γεγονός ότι στο άρθρο 23 της διακήρυξης υπάρχει λανθασμένη αναφορά του χρονικού 
διαστήματος της διάρκειας της σύμβασης σε εκατό είκοσι ημέρες αντί του ορθού εκατό ογδόντα 
ημέρες όπως σωστά αναφέρεται στο άρθρο 6 (6.2  Τεχνική προσφορά ) 
 
7.- Το από 17/3/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» που αφορά στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών, το οποίο έχει 
ως εξής: 

    
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ»   

 

ΘΕΜΑ :  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

          

      Στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλιθέας, την 25η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

12:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθμό 544/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Καλλιθέας,  προκειμένου να 

προβεί στην αποσφράγιση των υποβληθέντων ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής  για τον ως 

άνω περιγραφόμενο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (με συστημικό αριθμό 105133/2021) στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .  

 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα  μέλη: 

1. Τσιβιλτίδης Κωνσταντίνος, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ  με βαθμό Α’ , Τακτικό μέλος 

(Πρόεδρος). 

2. Ιωάννου Γεώργιος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, με βαθμό Α΄, Τακτικό μέλος. 

3. Ξενάκης Εμμανουήλ, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Α’, Αναπληρωματικό 

μέλος.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΨ6ΩΕΚ-Ο6Σ



  

Α΄ ΦΑΣΗ:   ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

       Η Επιτροπή ευρισκόμενη σε απαρτία εισήχθη στο Εθνικό Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει ο πιστοποιημένος από 

τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης χρήστης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών, εξέτασε 

τον με αριθμό 105133/2021 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκαν φάκελοι 

από υποψηφίους διαγωνιζόμενους    προμηθευτές, ήτοι: στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ υπάρχει η 

σήμανση 0 (αριθμός μηδέν) για τον διαγωνισμό με τίτλο, 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ»  

προϋπολογισμού 111.228,00€ (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%). 

      Η Επιτροπή Διαγωνισμού  διαπίστωσε ότι δεν είχε  κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Καλλιθέας κανένας φάκελος με τα δικαιολογητικά , για τον παραπάνω διαγωνισμό.                  

Ακολούθως, την ίδια ημέρα,  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε στον χώρο των γραφείων της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 270 στην 

Καλλιθέα. Μη έχοντας κατατεθεί κανένας φάκελος από υποψήφιο προμηθευτή, αποφάσισε πως ο 

διαγωνισμός κρίνεται άγονος και εισηγείται την επαναπροκήρυξή αυτού με τους ίδιους όρους.  

 
Καλλιθέα : 17/3/2021 

                                           
     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει το από 17/3/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» που 
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
προσφορών, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος. 

 

 Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους με την 
επισήμανση ότι στο 23ο άρθρο της διακήρυξης θα αναφέρεται ότι η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα εκατό ογδόντα (180) ημέρες. 

 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    

 
       ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
 

ΑΔΑ: ΨΟΨ6ΩΕΚ-Ο6Σ
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