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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3690/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 33ο  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης των με αρ. 1/2018 και 2/2018 Πρακτικών Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αρ. 3/2018 Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού μέσω της 
ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 57900)».(από αναβολή). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία  
 Τσούπρα Ιωάννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄ /19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
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Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις». 

3. Την με αρ. 37419/13479/8-05-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018  Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
,περί τροποποίησης –επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «Περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

6. Τον. ν. 4314/2014 (Α' 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013». 

7. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
9. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

10. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 
11. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

12.  Τον ν. 4071/2012  (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

13. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον ν. 3919/2011 (Α΄32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας ,κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 

15. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

16. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 
3801/2009 (Α' 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

17. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
18. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
19.  Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά  Θέματα”. 
20. Το π.δ.39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
21. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
22. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».  
23. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανόνες Δημοσιότητας». 
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24. Την με αρ. 2879/2018 (Β' 879) Απόφαση Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

25. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

26.  Την με αρ.56902/215( Β΄1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

27. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β΄969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) , καθώς και των λοιπών λεπτομερειών  εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147)».  

28. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις  για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 
του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και 
γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών 
προσώπων ή ΝΠΙΔ».  

29. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων 
έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού 
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως 
Εντεταλμένων Γραφείων». 

30. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

31. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

32.  Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 
από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», όπως ισχύει. 

33. Την με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚΒ΄3521/1-11-2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚΒ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους  Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων». 

34. Την αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

35. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής». 

36.  Τη με αρ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

37. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής». 

38. Την αρμόδια  Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
39. Την υπ’ αριθμ. 426/2016 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:76ΨΙ7Λ7-3ΥΔ) με 

θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης της Πράξης με τίτλο Συλλογή Ολοκληρωμένη 
(αποκεντρωμένη ) Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε νησιά και σε μικρούς 
/απομακρυσμένους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής (Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
ΑΣΑ Κυθήρων , Εγκαταστάσεις διαχείρισης σε άλλα νησιά της Περιφέρειας ) στη νέα Προγραμματική 
Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020». 
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40. Την με αρ. 5507/29-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΧΦ7Λ7-ΤΙΟ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Ένταξης της Πράξης «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων με κωδικό ΟΠΣ5003945 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

41. Την με αρ. πρωτ. 915/3-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΒΨ97Λ7-ΞΥ5 και 
ΑΔΑΜ: 18REQ002643274) ύψους 20.000,00€ στον ΚΑΕ 0841.01 του Ε.Φ.08072 του οικ. Έτους  
2018 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 68 και α/α  βεβ. 
294 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

42. Το με αρ. πρωτ. 161557/1-08-2017  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων με θέμα «Ενέργειες για την Προμήθεια εξοπλισμού των Υποέργων 
της Πράξης “Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων- Αντικυθήρων” με κωδικό ΟΠΣ5003945 του 
επιχειρησιακού προγράμματος “ATTIKH 2014-2020”. 

43.  Το με αρ. πρωτ.  5458/19-01-2018  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων με θέμα «Ενέργειες για την Προμήθεια εξοπλισμού των Υποέργων 
της Πράξης “Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων- Αντικυθήρων” με κωδικό ΟΠΣ5003945 του 
επιχειρησιακού προγράμματος “ATTIKH 2014-2020” με το οποίο διαβιβάζονται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή τεύχη που αφορούν τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία για τις ενέργειες της 
προμήθειας των εξοπλισμών που εμφαίνονται στην ανωτέρω σχετική απόφασης ένταξης. 

44. Το με αρ. πρωτ. οικ.75538/19-04-2018 έγγραφό μας προς το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και τη Διεύθυνση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Διαδικτύου με θέμα 
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

45. Το με αρ. πρωτ. 88016/8-05-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το οποίο η διαβούλευση για την προμήθεια  του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο 
της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 
2014-2020 με κωδικό 18DIAB000003000 έληξε και δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

46. Το με αρ. πρωτ. 1568/29-05-2018  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα 
σχέδια  τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθούν το Υποέργο 
2 : «Προμήθεια Μονάδας Κομποστοποίησης και Βοηθητικού Εξοπλισμού», Υποέργο 3: «Προμήθεια 
Εξοπλισμού Συλλογής Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων» και Υποέργο 4 «Προμήθεια 
Οχήματος Συμπίεσης και Προώθησης Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) της πράξης «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – 
Αντικυθήρων» (Κωδικός ΟΠΣ5003945) συνολικού προϋπολογισμού 4.549.275,29€. 

47. Την με αρ. 1507/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΨ27Λ7-ΞΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε ευρώ 
μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 
υπ’ αριθμ. 3/2018 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του 
απαραίτητου  εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), το οποίο και χωρίζεται σε τρείς ΟΜΑΔΕΣ: 

       ΟΜΑΔΑ Α: (Προμήθεια Μονάδας Κομποστοποίησης και Βοηθητικού Εξοπλισμού), 
       ΟΜΑΔΑ Β: (Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων), 
       ΟΜΑΔΑ Γ: (Προμήθεια Οχήματος Συμπίεσης και Προώθησης Απορριμμάτων)». 
48. Το με αριθμό 2018-134701 (18-405177-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της 

παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(SIMAP).  

49. Την με αρ. 3/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003678327) της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών, η οποία έλαβε ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 57900, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών την Πέμπτη 11-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 10:00:00. 

50. Το με αρ. 1/18-10-2018  Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της με αρ.3/2018 Διακήρυξης   που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, 
 

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 
Στον Πειραιά, σήμερα 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 1ος 
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όροφος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών 
στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1875/2018 (ΑΔΑ: 
ΨΟ3Β7Λ7-Σ48) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από 
πρόσκληση του Προέδρου της. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 
1. Βενιός Νικόλαος, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως Πρόεδρος. 
2. Σαμουρκασίδου Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος. 
3. Βαϊρακτάρη Χρυσάνθη, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος 
 
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1875/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, το δεύτερο τακτικό μέλος Σαμουρκασίδου 
Αναστασία.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου 
για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων 
Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.083.827,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)». 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την από 15/10/2018 Πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής 
διαγωνισμού προς τα μέλη της επιτροπής, την με αρ. 3/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003678327) 
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπίστωσε τα εξής: 
Ο Διαγωνισμός της προαναφερόμενης Πρόσκλησης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 
57900 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την ανωτέρω 
Πρόσκληση η Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 10:00π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών/διενέργειας του διαγωνισμού ήταν η Τετάρτη 17/10/2018  και ώρα 10:00π.μ.   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα, 
συνδέθηκε με τα διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (α/α) τον 57900 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι οι παρακάτω 
δύο οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα προσφορά. 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 10/10/2018 και ώρα 16:28:18 

2 
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΝΟRTH AEGEAN SLOPS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» & «FIL-ECO (ΦΙΛ-
ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε» 

11/10/2018 και ώρα 09:35:10 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των ηλεκτρονικών προσφορών. Στη συνέχεια για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος ο Πρόεδρος και ένα μέλος, οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο σύστημα, τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης). Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία αποσφραγίστηκαν οι 
ηλεκτρονικές προσφορές και συγκεκριμένα οι (υπο)φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό 
τους. Επισημαίνεται ότι οι (υπο)φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν 
αποσφραγίστηκαν αφού σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3/2018 Διακήρυξης θα αποσφραγιστούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αύξοντες αριθμούς (α/α): 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ A/A ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 113334 

2 
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΝΟRTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» & «FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε» 

113061 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προσκόμισε στην Επιτροπή δύο σφραγισμένους φακέλους που είχαν 
καταθέσει στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς που 
υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι είχαν διαβιβαστεί στον Πρόεδρο με το 
με αρ. πρωτ. 199704/15-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων και είχαν λάβει τους 
κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου. 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 197734/11.10.2018 

2 
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΝΟRTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» & «FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε» 

199704/15.10.2018 

 
Οι ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι, οι οποίοι έφεραν εξωτερικά την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», μονογράφτηκαν και στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση τους. 
Μετά την αποσφράγισή τους μονογράφτηκαν τα περιεχόμενά τους ανά σελίδα και διαπιστώθηκε ότι 
περιείχαν τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους της 
αρ. 3/2018 Διακήρυξης, του περιεχομένου του (υπο)φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο σύστημα καθώς και του περιεχομένου του 
φακέλου που προσκόμισαν σε έντυπη μορφή οι ανωτέρω δύο οικονομικοί φορείς. Διαπιστώθηκε ότι η 
προσφορά με α/α 113334 αφορά στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», 
όπως αναγράφεται και στο φυσικό φάκελο που κατατέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι η προσφορά με α/α 
113061 αφορά στην ένωση των εταιρειών «ΝΟRTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε.» και «FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε.», όπως αναγράφεται και στο φυσικό φάκελο που κατατέθηκε. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς προσκόμισαν εμπρόθεσμα, ήτοι εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς, την πρωτότυπη 
εγγύηση συμμετοχής.  
Η Επιτροπή διαγωνισμού ύστερα από τον έλεγχο των (υπο) φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των δύο διαγωνιζόμενων διαπίστωσε ότι : 

1. Η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» κατέθεσε προσφορά 
που αφορά αποκλειστικά την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 10 μ3 
& 16 μ3 (Τμήμα 1 & 2 της Ομάδας Β, όπως αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη). 

2. Η ένωση των εταιρειών «ΝΟRTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και 
«FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε.», κατέθεσε προσφορά που αφορά αποκλειστικά την προμήθεια 
βοηθητικού εξοπλισμού (Τμήμα 2 της ομάδας Α, όπως αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη). 

3. Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά από κανένα οικονομικό φορέα σχετικά με την προμήθεια 
μονάδας κομποστοποίησης (Τμήμα 1 της Ομάδας Α) και την προμήθεια οχήματος 
συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων (Ομάδα Γ) και συνεπώς ο διαγωνισμός, όσον 
αφορά την προμήθεια των ανωτέρω μηχανημάτων, καθίσταται άγονος. 

Κατόπιν, η Επιτροπή προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
στο διαγωνισμό των δύο εταιρειών, απέστειλε, μέσω της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, αυθημερόν 
α) το υπ΄ αριθμ. οικ. 203248/17.10.2018 έγγραφο προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» και β) το υπ΄ 
αριθμ. οικ.203251/17.10.2018 έγγραφο προς την «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». 
Στο σημείο αυτό λύθηκε η συνεδρίαση.  
Την 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 1ος όροφος, συνήλθε εκ νέου 
σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 
1.Βενιός Νικόλαος, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως Πρόεδρος. 
2.Σαμουρκασίδου Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Μηχανικών, 

ΑΔΑ: 7ΝΖΞ7Λ7-ΣΕ4
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    υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως 
   τακτικό μέλος. 
3.Βαϊρακτάρη Χρυσάνθη, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλο 
   της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος. 
 
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1875/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, το δεύτερο τακτικό μέλος Σαμουρκασίδου 
Αναστασία .  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους της 
αρ. 3/2018 Διακήρυξης, του περιεχομένου του (υπο)φακέλου « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που υπέβαλαν 
ηλεκτρονικά στο σύστημα καθώς και του περιεχομένου του φακέλου που προσκόμισαν σε έντυπη μορφή 
οι ανωτέρω δύο οικονομικοί φορείς.  
Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του περιεχόμενου του φακέλου « ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές και των δύο 
διαγωνιζόμενων πληρούν τους όρους της αρ. 3/2018 Διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους διενεργείται 
ο εν λόγω διαγωνισμός. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει 
1. την αποδοχή των   προσφορών που υπέβαλαν α) η ένωση εταιρειών «ΝΟRTH AEGEAN SLOPS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και «FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε.» και β) η εταιρεία 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»  στον υπόψη διαγωνισμό, ως προς 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και την συνέχιση του διαγωνισμού στο 
επόμενο στάδιο, ήτοι της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  

2. την ματαίωση του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 1 της Ομάδας Α (Προμήθεια μονάδας 
κομποστοποίησης) και την  Ομάδα Γ (Προμήθεια οχήματος συμπίεσης και προώθησης 
απορριμμάτων) και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων  1α) και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 
 
51. Το με αρ. πρωτ. 212952/31-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 

Προμηθειών προς τον Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της με αρ.3/2018 Διακήρυξης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αρ. 3/2018 
διακήρυξης ηλεκτρονικού  άνω των ορίων διαγωνισμού.  

52. Το με αρ. πρωτ. οικ. 213596/31-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με τo οποίo ενημερώθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς για την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της 
οικονομικής τους προσφοράς, ήτοι Παρασκευή 2-11-2018  και ώρα 10:00πμ. 

53. Το υπ’ αριθμ. 2/16-11-2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της με αρ. 3/2018 Διακήρυξης που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο , 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο 

Στον Πειραιά, σήμερα 16-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 2ος 
όροφος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1875/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ3Β7Λ7-Σ48) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου 
της. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 
1. Βενιός Νικόλαος, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως Πρόεδρος. 
2. Σαμουρκασίδου Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος. 
3. Βαϊρακτάρη Χρυσάνθη, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος 

ΑΔΑ: 7ΝΖΞ7Λ7-ΣΕ4
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Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1875/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, το δεύτερο τακτικό μέλος Σαμουρκασίδου 
Αναστασία .  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την 
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων- 
Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 
1.083.827,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)». 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την από 24/10/2018 Πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής 
διαγωνισμού προς τα μέλη της επιτροπής, την με αρ. 3/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003678327) 
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπίστωσε τα εξής: 
Ο Διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 57900. Η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
212952/31.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων είναι η Παρασκευή 02-11-2018 και 
ώρα 10:00π.μ.  
Στη συνέχεια για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά 
σε ειδική φόρμα του συστήματος ο Πρόεδρος και η Γραμματέας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες 
στο σύστημα, τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης). 
Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία αποσφραγίστηκαν οι (υπο)φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά» των δύο οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους της 
αρ. 3/2018 Διακήρυξης, του περιεχομένου του (υπο)φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είχε 
υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, και των δύο οικονομικών φορέων επειδή την προσφορά τους 
έκρινε πλήρη, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το αρ. 
1/2018 Πρακτικό και συνέταξε τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 1, στον οποίο καταγράφονται το/τα 
Τμήμα/Τμήματα στο/στα οποίο/οποία υπέβαλαν προσφορά οι δύο οικονομικοί φορείς και η 
γνωμοδότηση της Επιτροπής για αποδοχή ή απόρριψη της οικονομικής τους προσφοράς, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ/ΣΤΑ ΟΠΟΙΟ/ΟΠΟΙΑ 
ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΔΟΧΗ/ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

1 
NORTH AEGEAN 

SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΦΜ: 800805744 

FIL-ECO I.K.E 
ΑΦΜ: 998458552 

ΟΜΑΔΑ Α  
(ΤΜΗΜΑ  2) 

Αποδοχή 

Τα περιεχόμενα του φακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
πληρούν τους όρους της αρ. 

3/2018 Διακήρυξης 

2 
A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

ΟΜΑΔΑ Β  
(ΤΜΗΜΑ 1 &  2) 

Αποδοχή 

Τα περιεχόμενα του φακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
πληρούν τους όρους της αρ. 

7/2018 Διακήρυξης 

 
Στην συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον ακόλουθο «ΠΙΝΑΚΑ 2» στον οποίο καταχώρησε ανά Τμήμα την 
τιμή της οικονομικής προσφοράς των ανωτέρω οικονομικών φορέων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
   ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΜΗΜΑ 2 

NORTH AEGEAN SLOPS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΦΜ: 800805744 

FIL-ECO I.K.E 
ΑΦΜ: 998458552 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 770 lt 47 
 

258,00 
 

12.126,00 

2 
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΕΣ 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
156.000 0,06 9.360,00 

3 ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10lt  1.500 10,30 15.450,00 

4 
ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
70 175,00 12.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α.   49.186,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.   60.990,64 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΜΗΜΑ 1 
A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

1 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ 10 Μ3 
1 145.000,00 145.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α.   145.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.   179.800,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΜΗΜΑ 2 
A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

1 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ 16 Μ3  
1 103.000,00 103.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α.   103.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.   127.720,00 

 
Τέλος η Επιτροπή συνέταξε τον ακόλουθο «ΠΙΝΑΚΑ 3» στον οποίο αναγράφονται οι οικονομικοί φορείς 
για τους οποίους προτείνεται η προσωρινή κατακύρωση των Τμημάτων 1 και 2 της Ομάδας Β και του 
τμήματος 2 της Ομάδας Α του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο διαγωνισμός ορίζει 
ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία 
ανά Τμήμα και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 3/2018 Διακήρυξης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

ΟΜΑΔΑ 
Α - 

ΤΜΗΜΑ 
2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

NORTH AEGEAN 
SLOPS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ: 800805744 

FIL-ECO 
I.K.E 
ΑΦΜ: 

998458552 

59.020,00 49.186,00 

NORTH AEGEAN 
SLOPS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ: 800805744 

FIL-ECO 
I.K.E 
ΑΦΜ: 

998458552 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 
Β - 

ΤΜΗΜΑ 
1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΣΑΣ 10 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

148.790,32 145.000,00 
A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 105.241,94 103.000,00 A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 

ΑΔΑ: 7ΝΖΞ7Λ7-ΣΕ4
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Β - 
ΤΜΗΜΑ 

2 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΣΑΣ 16 Μ3 

ΑΦΜ: 094036579 ΑΦΜ: 094036579 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει τα κάτωθι: 
Α) Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλαν οι κάτωθι δύο οικονομικοί φορείς στον 
ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων- Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 
συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),  
1. Της ένωσης εταιρειών «NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΦΜ: 800805744» και «FIL- ECO I.K.E - ΑΦΜ: 998458552», η οποία υπέβαλε 
προσφορά στο Τμήμα 2  της Ομάδας Α του διαγωνισμού. 

2. Της εταιρείας με την επωνυμία  «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - ΑΦΜ: 094036579», η οποία υπέβαλε 
προσφορά στα Τμήματα 1 και 2 της Ομάδας Β του διαγωνισμού. 

Β) την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. 3/2018 Διακήρυξης στους κάτωθι 
προσωρινούς αναδόχους ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της αρ. 3/2018 διακήρυξης εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

NORTH AEGEAN 
SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΦΜ: 

800805744ΑΦΜ: 
094223430 

FIL-ECO I.K.E 
ΑΦΜ: 998458552 

49.186,00 60.990,64 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΣΑΣ 10 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

145.000,00 179.800,00 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΣΑΣ 16 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

103.000,00 127.720,00 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή τη μη έγκριση των κάτωθι Πρακτικών της  
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της με αρ.3/2018 
Διακήρυξης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά 
με τον  ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό σε ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για 
την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020»,  συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), Διακήρυξη 
3/2018 με συστημικό αριθμό στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.57900.   
 
Α) του με αρ. 1/18-10-2018 Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 

1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν α) η ένωση εταιρειών «ΝΟRTH AEGEAN 
SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και «FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε.» και β) η 
εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»  στον υπόψη 
διαγωνισμό, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και την συνέχιση 
του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, ήτοι της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  

2. Την ματαίωση του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 1 της Ομάδας Α (Προμήθεια μονάδας 
κομποστοποίησης)  και την  Ομάδα Γ (Προμήθεια οχήματος συμπίεσης και προώθησης 
απορριμμάτων) και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 1α) και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

ΑΔΑ: 7ΝΖΞ7Λ7-ΣΕ4
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Β) του με αρ. 2/16-11-2018 Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 
1. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλαν οι κάτωθι δύο οικονομικοί φορείς 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για 
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων- Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),  

 Της ένωσης εταιρειών «NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΦΜ: 800805744» και «FIL- ECO I.K.E - ΑΦΜ: 998458552», 
η οποία υπέβαλε προσφορά στο Τμήμα 2  της Ομάδας Α του διαγωνισμού. 

 Της εταιρείας με την επωνυμία  «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - ΑΦΜ: 094036579», η οποία 
υπέβαλε προσφορά στα Τμήματα 1 και 2 της Ομάδας Β του διαγωνισμού. 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. 3/2018 Διακήρυξης στους κάτωθι 
προσωρινούς αναδόχους ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της αρ. 3/2018 
διακήρυξης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

NORTH AEGEAN SLOPS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ: 800805744ΑΦΜ: 
094223430 

FIL-ECO 
I.K.E 
ΑΦΜ: 

998458552 

49.186,00 60.990,64 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 
10 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

145.000,00 179.800,00 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 
16 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

103.000,00 127.720,00 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
την έγκριση των κάτωθι Πρακτικών της  Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της με αρ.3/2018 Διακήρυξης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τον  ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό σε ευρώ μέσω της 
ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,  συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), Διακήρυξη 3/2018 με συστημικό αριθμό στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.57900.   
 
Α) του με αρ. 1/18-10-2018 Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 

1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν α) η ένωση εταιρειών «ΝΟRTH AEGEAN 
SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και «FIL-ECO (ΦΙΛ-ΕΚΟ) Ι.Κ.Ε.» και β) η 
εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»  στον υπόψη 
διαγωνισμό, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και την συνέχιση 
του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, ήτοι της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  

2. Την ματαίωση του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 1 της Ομάδας Α (Προμήθεια μονάδας 
κομποστοποίησης)  και την  Ομάδα Γ (Προμήθεια οχήματος συμπίεσης και προώθησης 
απορριμμάτων) και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 1α) και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

Β) του με αρ. 2/16-11-2018 Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 
1. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλαν οι κάτωθι δύο οικονομικοί φορείς 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για 
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 

ΑΔΑ: 7ΝΖΞ7Λ7-ΣΕ4
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στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων- Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),  

 Της ένωσης εταιρειών «NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΦΜ: 800805744» και «FIL- ECO I.K.E - ΑΦΜ: 998458552», 
η οποία υπέβαλε προσφορά στο Τμήμα 2  της Ομάδας Α του διαγωνισμού. 

 Της εταιρείας με την επωνυμία  «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - ΑΦΜ: 094036579», η οποία 
υπέβαλε προσφορά στα Τμήματα 1 και 2 της Ομάδας Β του διαγωνισμού. 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. 3/2018 Διακήρυξης στους κάτωθι 
προσωρινούς αναδόχους ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της αρ. 3/2018 
διακήρυξης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

NORTH AEGEAN SLOPS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ: 800805744ΑΦΜ: 
094223430 

FIL-ECO 
I.K.E 
ΑΦΜ: 

998458552 

49.186,00 60.990,64 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 
10 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

145.000,00 179.800,00 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 
16 Μ3 

A. ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. 
ΑΦΜ: 094036579 

103.000,00 127.720,00 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Αικ. Αδαμοπούλου δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 

 

ΑΔΑ: 7ΝΖΞ7Λ7-ΣΕ4
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