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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 374 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.41 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών 

μειοδότη και ανάδειξη ή μη οριστικού αναδόχου για την "Προμήθεια 

συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων"». 

 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 1η  Νοεμβρίου  , του έτους 2018,ημέρα 

της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 32.158/ 

26/10/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   6) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και 

ανάδειξη ή μη οριστικού αναδόχου για την "Προμήθεια συστήματος 

ημιυπογειοποίησης κάδων" », δίνει το λόγο στην υπάλληλο του Τμήματος  

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης κ. Ράξενα Μαριάνθη  , η 

οποία λέγει τα παρακάτω: 
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 “Κύριοι Σύμβουλοι, με την προηγούμενη υπ’ αριθ. 324/ 2018 

(ΑΔΑ:66ΨΓΩΨΟ-ΞΩΙ) απόφαση της ΟΕ ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για 

«Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων»,  η εταιρεία 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).  

 

Με την υπ’  αριθ. 30553 /15.10.2018 πρόσκληση του δήμου Αλεξανδρούπολης  

η εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ  κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμών αποσφράγισε και έλεγξε τα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και συνέταξε το παρακάτω πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στην Ο.Ε. για 

έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αρ. Πρωτ:.  32036 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη ή μη οριστικού 

αναδόχου για την «Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων».  

Στην Αλεξανδρούπολη στις 25/10/2018  ημέρα Πέμπτη    και ώρα 10:00    

π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με την αριθ. 14390/17-05-2018   

διακήρυξη, η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 16/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποτελούμενη από τους παρακάτω:  

 

1.Τοπαλούδη Σοφία, ως   Πρόεδρος της Επιτροπής 

2.Τσελεμπή Σταμούλα, ως τακτικό μέλος  

3.Μπάντας Αλέξανδρος, ως τακτικό μέλος 

για να διενεργήσει την αποσφράγιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

για «Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων».  

  Με την υπ’ αριθ.  324/ 2018 (ΑΔΑ:66ΨΓΩΨΟ-ΞΩΙ) απόφαση της Ο.Ε. 

ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της παραπάνω προμήθειας η εταιρεία 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία 

υπέβαλλε προσφορά  για το τμήμα 1, ποσού  244.390,00 €   με έκπτωση 1,5% 
(ενδεικτικός προϋπολογισμός 248.050,00 € για το τμήμα 1). 

Με την υπ’  αριθ. 30553 /15.10.2018 πρόσκληση του δήμου Αλεξανδρούπολης η   

εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ  κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε 

εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τόσο μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ όσο και έντυπα. 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, αφού 

προηγουμένως παρέλαβε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου και τον έντυπο φάκελο 

των προσωρινών αναδόχων που υποβλήθηκαν σε αυτό. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διενήργησε ηλεκτρονικά την αποσφράγιση 

του φακέλου δικαιολογητικών μειοδότη    και απέκτησε πρόσβαση στα περιεχόμενά 

του. Επίσης, αποσφράγισε και τον ενσφράγιστο φάκελο με τα τυχόν επιμέρους 

απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά. 

Έπειτα  η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – 

σύμφωνα με το άρθρο 3.2 και 2.2.7.2 της διακήρυξης. 

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμών διαπίστωσε 

καταρχάς ότι ο προσωρινός ανάδοχος ορθώς υπέβαλε και σε έντυπη μορφή τα 

ΑΔΑ: 6ΨΩΠΩΨΟ-ΡΗΖ



3 

 

δικαιολογητικά που δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον ίδιο στον 

ηλεκτρονικό υποφάκελο. 

 Η επιτροπή κατέγραψε τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τις παρατηρήσεις τις 

επί αυτών στον παρακάτω πίνακα: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ   
Β.1. α) για την περίπτωση 2.2.3.1  Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου μελών Δ.Σ. 

/Υ.Δ 

Β.1. β) για τις περιπτώσεις 2.2.3.2 , 

 

 

 

 

 

 

Από 2.2.3.3. έως 2.2.3.7 

 

 

Φορολογική και 

ασφαλιστική 

ενημερότητα   

 

 

 

Πιστοποιητικά 

δικαστικής 

αρχής/Ένορκη 

βεβαίωση/Υ.Δ 

B. 2. Για την περίπτωση 2.2.4 (καταλληλότητα) Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 

Β.3. Για την περίπτωση 2.2.5 Πιστοποιητικά ISO 

Β.4. Νόμιμη σύσταση ,εκπροσώπηση εταιρείας Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(εκπροσώπησης , 

γενικό πιστοποιητικό)  / 

Καταστατικό και 

Τροποποιήσεις / 

ΦΕΚ/Σύσταση/Πρακτικά 

Δ.Σ 

Β.5. Εγγραφή σε επίσημους καταλόγους Δεν έχει εφαρμογή  

Β.6. Ενώσεις Οικονομικών Φορέων Δεν έχει εφαρμογή 

Β.7. Για την περίπτωση 2.2.6 (στήριξη στην ικανότητα 

τρίτων) 

 

Δεν έχει εφαρμογή 

  
 

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα η Επιτροπή Διαγωνισμών κατά τον 

έλεγχο διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε σύννομα και 

προσηκόντως όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.2.7.2 της διακήρυξης 

αποδεικτικά μέσα και άρα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την οριστική 

ανάθεση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμών μετά τα παραπάνω εισηγείται προς την Οικονομική 

Επιτροπή  την οριστική κατακύρωση για την «Προμήθεια συστήματος 

ημιυπογειοποίησης κάδων» στην  εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ 

(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία υπέβαλλε προσφορά  για το 

τμήμα 1, ποσού  244.390,00 €   με έκπτωση 1,5% (ενδεικτικός προϋπολογισμός 

248.050,00 € ). 

Για διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο 

πρωτοκολλείται  και υπογράφεται.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ             
 

......................................         .................................. 
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             ................................... 

 

 

Καλείται η Ο.Ε. να αποφασίσει επί της έγκρισης (η μη) του παραπάνω πρακτικού 

και επί της οριστικής κατακύρωσης (ή μη) της «Προμήθειας συστήματος 

ημιυπογειοποίησης κάδων».” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς 

και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Ουζουνίδης 

Γ. και Παντελίδης Γ.,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

    1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. 32036/2018 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών 

μειοδότη. 

 

    2. Κατακυρώνει οριστικά την  «Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης 

κάδων» στην  εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία υπέβαλλε προσφορά  για το τμήμα 1, ποσού  

244.390,00 €   με έκπτωση 1,5% (ενδεικτικός προϋπολογισμός 248.050,00 €). 

 

 

 

      Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                               1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                               2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  

                                                               3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

                                                               4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

       

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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