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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 6394 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για την απόρριψη προσφοράς προκειµένου για την 
επανυποβολή της στα πλαίσια του συστηµικού διαγωνισµού µε α/α51490 για την 
«Προµήθεια µηχανήµατος διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου»  

Κατεπείγον λόγω λήξης του χρόνου υποβολής προσφορών στις 22/02/2018 και ώρα 
15:00:00.   
 
 Με την υπ' αριθµ. 165/2017 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
παροχή της προµήθειας µηχανήµατος διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου.    
  
 Με την υπ’ αριθµ. 381/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα 
µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον 
Κ.Α. 70.7131.0005 µε την ονοµασία Προµήθεια Εξοπλισµού ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων Πρασίνου για Πυρασφάλεια (Κλαδοφάγος)» µε ποσό 449.996,00€  
(ΑΑΥ 879/2017) β) η από 50/2017 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας 
και Πρασίνου και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017 διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr και έλαβε α/α 51490. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
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Τη Τρίτη 20/02/2018 υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από τον τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «Περιβαλλοντική Συµµαχία» µε ΑΦΜ 800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, 



και έλαβε το 6206/20.02.2018 αριθµό πρωτοκόλλου. Με το συγκεκριµένο αίτηµα ο 
οικονοµικός φορέας αιτήθηκε τον οικιοθελή αποκλεισµό της από 20/2/2018 
προσφοράς του στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισµού προκειµένου για την ορθή- 
δεόντως συµπληρωµένη επανυποβολή της. 
 
Η παρούσα αίτηση προώθησε από το χειρίστη του φακέλου µε µήνυµα του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς υπήρχε χρονικός περιορισµός.  
 

Αυθηµερόν και δε τη Τρίτη 20/02/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια µηχανήµατος 
διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 381/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αξιολογήσει το από 
20/02/2018 αίτηµα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 20ης /02/2018  που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  

  
Στον Άγιο Στέφανο, στις 20/2/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:55, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 381/20.12-.2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να εξετάσει αίτηµα 
οικονοµικού φορέα που υποβλήθηκε στον υπ. αριθµ. 51490 ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
της υπ. αριθµ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017  διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για 
την ανάθεση της  «Προµήθειας Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου», 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
449.996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Τακτικό Μέλος Όλγα Καψούρου 

3. Αναπληρωµατικό  Μέλος Ασηµίνα Χαχαλή 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το αριθµ. πρωτ. 6206/20.02.2018 ψηφιακά 
υπογραφόµενο εµπρόθεσµό αίτηµα που κατατέθηκε στην πλατφόρµα του οικείου 
διαγωνισµού, από τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική 
Συµµαχία» µε ΑΦΜ 800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, σύµφωνα µε το οποίο ο 
οικονοµικό φορέας ζητά « οικιοθελώς, τον αποκλεισµό από το ∆ήµ, ∆ιονύσου 
της υποβληθείσας προσφοράς µας, 2 ηµέρες προ της λήξεως της 
καταληκτικής προθεσµίας,  ώστε να την επανυποβάλουµε εντός της προθεσµίας, 
δεόντως συµπληρωµένη» 
 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 
56902/215 Απόφασης, του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017) προβλέπεται: 
«Οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας 
προσφοράς, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, µε 
έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε µορφή 



ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της 
αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα, µετά από σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του 
οικονοµικού φορέα, µπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο Σύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά 
µέσω του Συστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφοράς.» 
 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών.  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 

1) την αριθµ. πρωτ. 6206/20.02.2018 αίτηση του οικονοµικού φορέα µε την 

επωνυµία «Περιβαλλοντική Συµµαχία» µε ΑΦΜ 800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 

προσφορά του προµηθευτή,  

2)  την υπ’ αριθ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017  διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου  

3) την παρ. 3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 56902/215 

Απόφασης, του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017)  

4) το γεγονός ότι ο αριθµ. 51490 συστηµικός διαγωνισµός έχει ως καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής  προσφορών την 22/02/2018 και ώρα 15:00:00 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή υπέρ της αποδοχής του αιτήµατος του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική Συµµαχία» µε ΑΦΜ 
800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ και  κατά συνέπεια  συνηγορεί υπέρ της 
απόρριψης της προσφοράς του ως άνω οικονοµικού φορέα κατά το πνεύµα της παρ. 
3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 56902/215 Απόφασης, του 
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017 ). 
 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
 
 
 
 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το Πρακτικό Νο1/20.02.2018 της 
Επιτροπής, προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή : 
 

1. Η έγκριση του αριθµ. Νο1/20.02.2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 



2. Ο αποκλεισµός της προσφοράς της εταιρίας µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική 
Συµµαχία» µε ΑΦΜ 800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ , σύµφωνα µε τις διατάξεις παρ. 
3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 56902/215 Απόφασης, 
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017) προκειµένου για την 
εµπρόθεσµη δεόντως συµπληρωµένη επαναυποβολή αυτής  

 
 
 
 
Συν. 1. Το  Πρακτικό Νο1/20.02.2018  της Επιτροπής  
        2. Η αρθµ πρωτ. 6206/20.02.2018 αίτηση του οικονοµικού φορέα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος  
 
 
 
 

∆ιονύσιος Ζαµάνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Άγιος Στέφανος, 20/02/2018 

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 
145 65 Άγιος 
Στέφανος 

  

Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 20/2/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:55, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 381/20.12-.2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να εξετάσει αίτηµα 
οικονοµικού φορέα που υποβλήθηκε στον υπ. αριθµ. 51490 ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
της υπ. αριθµ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017  διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για 
την ανάθεση της  «Προµήθειας Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου», 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
449.996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Τακτικό Μέλος Όλγα Καψούρου 

3. Αναπληρωµατικό  Μέλος Ασηµίνα Χαχαλή 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το αριθµ. πρωτ. 6206/20.02.2018 ψηφιακά 
υπογραφόµενο εµπρόθεσµό αίτηµα που κατατέθηκε στην πλατφόρµα του οικείου 
διαγωνισµού, από τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική 
Συµµαχία» µε ΑΦΜ 800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, σύµφωνα µε το οποίο ο 
οικονοµικό φορέας ζητά « οικιοθελώς, τον αποκλεισµό από το ∆ήµ, ∆ιονύσου 
της υποβληθείσας προσφοράς µας, 2 ηµέρες προ της λήξεως της 
καταληκτικής προθεσµίας,  ώστε να την επανυποβάλουµε εντός της προθεσµίας, 
δεόντως συµπληρωµένη» 
 
 



Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 
56902/215 Απόφασης, του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017) προβλέπεται: 
«Οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας 
προσφοράς, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, µε 
έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε µορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της 
αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα, µετά από σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του 
οικονοµικού φορέα, µπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο Σύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά 
µέσω του Συστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφοράς.» 
 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών.  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 

1) την αριθµ. πρωτ. 6206/20.02.2018 αίτηση του οικονοµικού φορέα µε την 

επωνυµία «Περιβαλλοντική Συµµαχία» µε ΑΦΜ 800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 

προσφορά του προµηθευτή,  

2)  την υπ’ αριθ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017  διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου  

3) την παρ. 3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 56902/215 

Απόφασης, του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017)  

4) το γεγονός ότι ο αριθµ. 51490 συστηµικός διαγωνισµός έχει ως καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής  προσφορών την 22/02/2018 και ώρα 15:00:00 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή υπέρ της αποδοχής του αιτήµατος του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική Συµµαχία» µε ΑΦΜ 
800487239 και ∆.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ και  κατά συνέπεια  συνηγορεί υπέρ της 
απόρριψης της προσφοράς του ως άνω οικονοµικού φορέα κατά το πνεύµα της παρ. 
3 του άρθρ. 15 «Απόσυρση Προσφοράς» της αριθµ. 56902/215 Απόφασης, του 
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/2.6.2017 ). 
 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 



           Σπυρίδων Μαντόπουλος  

 

  

                1) Όλγα Καψούρου 

 

                 2) Ασηµίνα Χαχαλή 

 


