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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 14/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 68/2020 
 
 
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
 

«Έγθξηζε πξαθηηθνύ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθώλ 
θαηαθύξσζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ “Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 
εππξεπηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ησλ 
ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ηεο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο”-Κήξπμε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ» 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα 
Μ.Σξίηε θαη ώξεο 10-11 π.κ. ζπλήιζε ζε  δηά πεξηθνξάο ηαθηηθή πλεδξίαζε θαηόπηλ 
ζπκκεηνρήο ησλ έμη (6) εθ ησλ ζπλνιηθά ελλέα (9) κειώλ ηεο, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8034/15/10-4-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
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Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      

ΠΑΡΟΝΣΔ (ζπκκεηέρνληεο) 

 
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 

Παπαθώζηα Αλζή 4)  Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο θαη 6) 
Γξεηδειηάο Παληειήο,  κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ (δελ ζπκκεηείραλ) 
 
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 2) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 3) εξεηάθεο 
Νηθόιανο, νη νπνίνη θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ 
κελύκαηνο (e-mail) δήισζαλ όηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πλεδξίαζε δεδνκέλνπ όηη 
δελ ζπλαηλνύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο δηά πεξηθνξάο. Δηδηθόηεξα ν δεύηεξνο εθ 
ησλ αλσηέξσ ζεσξεί όηη δελ είλαη δπλαηό λα ππάξμεη κέζσ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 
δεκηνπξγηθόο δηάινγνο θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε επί αληηπξνηάζεσλ, ηδηαίηεξα όηαλ 
απνζηέιινληαη θαη εηζεγήζεηο Δ.Η.Γ., ελώ ν ηξίηνο δήισζε αληίζεηνο ζηελ 
λνκηκνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ρσξίο δηαζθάιηζε δεκνζηόηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαη ζηελ 
κε επηθέληξσζε επί ζεκάησλ δεκόζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο επάισησλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνύ. 

 
 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 8006/9-4-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ  
(Α.Π. 7927/9-4-2020) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ˸ «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο 
θαη εππξεπηζκνύ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ 
θαη Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ην έηνο 2020»(Α.Μ.110/2019). 
 
ΥΔΣ.: Σν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ κε  
Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ 7927/9-4-2020 γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, 
ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ην έηνο 2020» (Α.Μ. 
110/2019). 
 
 Με ην αλώηεξν ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο  - αμηνιόγεζεο 

ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ Γήκνπ 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο γηα ην έηνο 2020» (Α.Μ. 110/2019), πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

360/2018 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζαο δηαβηβάδνπκε, 

παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα, ηε ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε, 
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ηνπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ  κε Α.Π. 

7927/9-4-2020. 

Με ηελ ππ.αξ. 38/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θεξύρζεθαλ πξνζσξηλνί 

αλάδνρνη: 

γηα ηελ Οκάδα Α : Δίδε Καζαξηόηεηαο θαη Δππξεπηζκνύ ε εηαηξεία Αλδξέαο ΑΛ. 

θνπξηάο 

θαη γηα ηελ νκάδα Β : Πξνκήζεηα ζάθθσλ Καζαξηόηεηαο ε εηαηξεία ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

Καηόπηλ ησλ ππ.αξ. 5809/5.3.2020θαη ππ.αξ.5793/5.3.2020 εγγξάθσλ-πξνζθιήζεσλ 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ζηηο εηαηξείεο-πξνζσξηλνύο 

αλαδόρνπο «Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο» θαη «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ 

ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» αληηζηνίρσο,  ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε 

ζηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ θαηέζεζαλ. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπσο απηά ππνβιήζεθαλ 

ειεθηξνληθά ε Δπηηξνπή δηέθνςε ηελ ζπλεδξίαζε. Λόγσ ησλ κέηξσλ απαγόξεπζεο 

ηεο θπθινθνξίαο, ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ζηα δύν κέιε θαη ηελ εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζία ελόο κέινπο, ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ηελ 

Σεηάξηε 8.4.2020 γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ  

θαηαηέζεθαλ ζε έληππε κνξθή.  

Από ηνπο ειέγρνπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ πξνζθνκηζηεί όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.2 ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 

Γηαπηζηώζεθε όηη : 
 

i) ηα ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη αθξηβή, 
 
ii) ππνβιήζεθαλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ηα απαηηνύκελα πξσηόηππα 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  

 
iii) από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 
απνδεηθλύνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 
(ιόγνη απνθιεηζκνύ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.9 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 
δηαθήξπμεο.  
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξάγξαθό 3.2  ηεο Γηαθήξπμεο, ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί 
ππέξ γηα ηελ θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο : 
 
1. ζηελ εηαηξεία Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο, γηα ηελ Οκάδα Α : Δίδε Καζαξηόηεηαο θαη 

Δππξεπηζκνύ 
2. ζηελ εηαηξεία ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ γηα ηελ νκάδα Β : Πξνκήζεηα ζάθθσλ Καζαξηόηεηαο, 
 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=ptT-tJf5JagBWwR4dPgAhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=ptT-tJf5JagBWwR4dPgAhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=ptT-tJf5JagBWwR4dPgAhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=ptT-tJf5JagBWwR4dPgAhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
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ΤΝΗΜ. :Σν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ κε  
Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ 7927/9-4-2020 γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, 
ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ην έηνο 2020» (Α.Μ. 
110/2019). 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 14/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Καηά ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο, δειώλνληαο 
αληίζεηνο ζηελ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πλεδξίαζεο δηά πεξηθνξάο. 

 
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1ζ ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην 
άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19, ηελ αξηζ. 110/2019 ζρεηηθή κειέηε θαη  
 
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Σα 
απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ 
απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα 
απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο 
ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία έσο 
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΠΑ) ή…» 
2) Σελ παξάγξαθό 3.2 ηεο Γηαθήξπμεο (αξηζ. πξσηνθόιινπ:  36806 / 24  - 12  - 
2019) ηνπ δηαγσληζκνύ 
3) Σν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ κε  Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ 7927/9-4-2020 
4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,  

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  θαηά πιεηνςεθία 

(5 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ) 
 

Δγθξίλεη ην πξαθηηθό απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ 
(3/2020)  κε Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ 7927/9-4-2020 κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν˸ «Πξνκήζεηα εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 
Υαιθεδόλαο, ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ην 
έηνο 2020» (Α.Μ.110/2019) θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο θαη 
ζηελ αλάδεημε σο νξηζηηθώλ αλαδόρσλ  ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο: 
 

1. ζηελ εηαηξεία Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο, γηα ηελ Οκάδα Α : Δίδε Καζαξηόηεηαο 
θαη Δππξεπηζκνύ 

2. ζηελ εηαηξεία ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ γηα ηελ νκάδα Β : Πξνκήζεηα ζάθσλ Καζαξηόηεηαο, 

 
δεδνκέλνπ όηη ε θαηάηαμε ησλ εηαηξεηώλ, σο πξνο ηελ πξνζθνξά ηνπο είρε 

δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 

 

 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=ptT-tJf5JagBWwR4dPgAhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
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ΟΜΑΓΑ/ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

SKOURIAS,,AND

RE,ALEXANDRO

S 

ΑΣΜΑΚΟΜ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΑΣΙΚΩΝ 

ΑΝΩΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ 

ΓΙΟΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜ

Ο ΜΔ ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΓΑ Α: ΔΙΓΗ 

ΚΑΘ/ΣΑ & 

ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ 

 

33.893,18 

   

42.027,54 

ΟΜΑΓΑ Β : 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΚΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

  

14.937,36 

  

18.522,33 

ΟΜΑΓΑ Β : 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΚΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

   

13.001,28 

 

16.121,59 

 
 

 Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, εληόο πξνζεζκίαο πέληε 
(5) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  68/2020 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ 
 
ΛεβαληήΔκκαλνιία 
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
2. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
3. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
6. Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνύ 
7. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
8. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

11. Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

12. σκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ 
 

 
πλεκκέλν: Σν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ κε  
Αξίζκ. Πξσηνθόιινπ  7927/9-4-2020 ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ» 
 

                                             Αξ. Πξσηνθόιινπ :  7927/   09-04-2020 
 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ΑΡ.  3/2020 
 
ηελ Nέα Φηιαδέιθεηα, ζήκεξα 16/03/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 9:23 πκ., ζηνλ 
2ν όξνθν ηνπ Γεκαξρείνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 
97, ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. Αξηζ. 360/34008/2018 
Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ δηελέξγεηα ηε δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ ηεο ππ. αξηζ. πξση.36806/24.12.2019 Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ Γήκνπ 
Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο ( 83210ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Δ..Η.Γ.Η), γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα ΔΙΓΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ 
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ, ΥΟΛΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ 
&ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ» κε Α.Μ. 110/2019. 
 
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο: 
 

Α/Α ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πξόεδξνο ΓΙΑΝΝΟΤΗ ΘΔΟΓΩΡΑ 
 
 

2. Μέινο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΙΩΣΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
 
 

3. Γξακκαηέαο ΛΔΒΑΝΣΗ ΜΑΝΟΛΙΑ  

 
 
Με βάζε ηε Γηαθήξπμε, ΑΠ.36806/24.12.2019, παξάγξαθνο 3.2  -  Πξόζθιεζε 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο, κεηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  
πξόζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθύξσζε («πξνζσξηλό αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηόλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ 
εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) όισλ 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο, 
σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζώο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 
 
Σα ελ ιόγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη από ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλό 
αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη 
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 94). 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινύλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη 
απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ 
νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Όηαλ 
ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  
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Η Δπηηξνπή θαηόπηλ, ηεο ππ.αξ. 38/2020απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 
νπνία θεξύρζεθε, πξνζσξηλόο αλάδνρνο ε εηαηξεία Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο, γηα ηελ 
Οκάδα Α : Δίδε Καζαξηόηεηαο θαη Δππξεπηζκνύ θαη ε εηαηξεία ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ γηα ηελ νκάδα Β 
: Πξνκήζεηα ζάθθσλ Καζαξηόηεηαο, ησλ ππ.αξ. 5809/5.3.2020 (Πξόζθιεζε γηα 
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο) θαη 
ππ.αξ.5793/5.3.2020 (Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ) 
εγγξάθσλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ, πξνρώξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο θαη ηεο εηαηξείαο 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. 
 
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπσο απηά ππνβιήζεθαλ 
ειεθηξνληθά ε Δπηηξνπή δηέθνςε ηελ ζπλεδξίαζε. Λόγσ ησλ κέηξσλ απαγόξεπζεο 
ηεο θπθινθνξίαο, ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ζηα δύν κέιε θαη ηελ εθ 
πεξηηξνπήο εξγαζία ελόο κέινπο, ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ηελ 
Σεηάξηε 8.4.2020 γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ  
θαηαηέζεθαλ ζε έληππε κνξθή.  
 
Από ηνπο ειέγρνπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ 
πξνζθνκηζηεί όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.2 ηεο 
δηαθήξπμεο. 
Γηαπηζηώζεθε όηη : 
iv) ηα ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη αθξηβή,  
v) ππνβιήζεθαλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ηα απαηηνύκελα 
πξσηόηππα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  
vi) από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, απνδεηθλύνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιόγνη απνθιεηζκνύ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.9 
(θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξάγξαθό 3.2  ηεο Γηαθήξπμεο, ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί 
ππέξ γηα ηελ θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο : 
 

1. ζηελ εηαηξεία Αλδξέαο ΑΛ. θνπξηάο, γηα ηελ Οκάδα Α : Δίδε Καζαξηόηεηαο 
θαη Δππξεπηζκνύ 

2. ζηελ εηαηξεία ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΙΟΤΚΑ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ γηα ηελ νκάδα Β : Πξνκήζεηα ζαθθώλ Καζαξηόηεηαο, 

 
Η Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηελ πλεδξίαζή ηεο θαη δηαβηβάδεη ην παξόλ ζηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζή ηνπ. Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ 
πξαθηηθό ζε πέληε (5) αληίγξαθα. 

 
Η επηηξνπή 
 
 
1. Γηαλλνύζε Θενδώξα, Πξόεδξνο 

2. Μαξθνπνπιηώηε Καινκνίξα, κέινο 

3. Λεβαληή Μαλνιία, Γξακκαηέαο 
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https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=ptT-tJf5JagBWwR4dPgAhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26961&tradingPartnerId=43945&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=-1&oapc=11&oas=hgwucoXc7NFjefGkz2E3eA..
ΑΔΑ: ΩΓΧ246ΜΩ0Ι-9ΒΡ
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