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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αρ.Πρωτ.:14461/19-10-2020  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για: Έγκριση Πρακτικού Νο 1 

αποσφράγισης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών  

του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
μηχανήματος έργου , οχήματος και 

συνοδευτικού εξοπλισμού, ενός 

οχήματος μεταφοράς 

απορριμματοκιβωτίων και ενός 
απορριμματοκιβωτίου του Δήμου 

Περάματος» 

 
 

 Στο Πέραμα, σήμερα 9/10/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 με 14:00 , ήλθε 

σε 21η Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Περάματος, κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου με αριθμό πρωτ.  

13751/5-10-2020 , η οποία στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 77  παρ. 6 του Ν.4555/2018 και ισχύει και  σύμφωνα με σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 και τις  εγκύκλιους με αρ. 18318/13-3-2020 

(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) , 40/20930/31-3-202033282/29-5-2020(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-

50Ψ)  και 33282/29-5-2020(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του ΥΠ. ΕΣ. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 7 μελών 

συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση  6 μέλη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. Λαγουδάκης Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

2. Καζάκου Μαργαρίτα 

3. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος 

4. Γκλεζάκου –Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά 

5. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα) 

6. Βατίστας Βασίλειος 

           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λαγουδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

 

 

   Λόγω απουσίας του Προέδρου , κ. Λαγουδάκη Ιωάννη  προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. 

Λαγουδάκης Αθανάσιος.   

ΑΔΑ: ΨΨΛΘΩΞΔ-Ξ5Ν



 

    Η δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω τηλέφωνου διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει και  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 και 

την εγκύκλιο με αρ. 163/29-5-2020 του ΥΠ. ΕΣ. 

 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  κ. Παπαβασιλείου Ειρήνη, δημοτική υπάλληλο. 

 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τα εξής: 
 

 

Με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

 

«6. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο 
λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η 

επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.  (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)» 
 
Και όπως αναφέρετε στην εγκύκλιο 40/2020 του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) : 

 

α) Συνεδρίαση δια περιφοράς Η δια περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 67, 

παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 

4635/2019.1 Όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει, με την αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιό μας, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δια περιφοράς 

συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της. 

 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του 

 την εισήγηση του Αντιπροέδρου,  
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18 

 τις  εγκύκλιους με αρ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) , 
40/20930/31-3-202033282/29-5-2020(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  και 33282/29-

5-2020(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του ΥΠ. ΕΣ. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Εγκρίνει την κατεπείγουσα συνεδρίαση και το κατεπείγον  του θέματος που αφορά  

την έγκριση  Πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών  του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια μηχανήματος έργου , οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού, ενός 
οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και ενός απορριμματοκιβωτίου του Δήμου 

Περάματος» 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: ΨΨΛΘΩΞΔ-Ξ5Ν



 

     
    Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης , 

διαβάζει στα μέλη το από 5-9-2020 Πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης δικαιολογητικών 

τεχνικής προσφοράς  του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου , οχήματος και συνοδευτικού 

εξοπλισμού, ενός οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και ενός 

απορριμματοκιβωτίου του Δήμου Περάματος», το οποίο υπογράφει η αρμόδια επιτροπή 

του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν.4412/2016 , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο σας επισυνάπτουμε . 

 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 

 το από 5-9-2020 Πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης δικαιολογητικών τεχνικής 

προσφοράς  του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια 

με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου , οχήματος και συνοδευτικού 

εξοπλισμού, ενός οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και ενός 

απορριμματοκιβωτίου του Δήμου Περάματος» 

 την υπ’ αριθμόν 5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 τις διατάξεις του Ν. 441/2016 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Εγκρίνει το από 5-9-2020 Πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης δικαιολογητικών τεχνικής 

προσφοράς  του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου , οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού, ενός 

οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και ενός απορριμματοκιβωτίου του Δήμου 

Περάματος», το οποίο υπογράφει η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Αποδέχεται την προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος έργου 

με συνοδευτικό εξοπλισμό και συνεχίζει στον διαγωνισμό η επιχείρηση Δ.Φ. 

ΑΔΑ: ΨΨΛΘΩΞΔ-Ξ5Ν



ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. , καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

υπερκαλύπτει τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ,   σύμφωνα με το πιο 

πάνω πρακτικό . 

Ως προς τις ομάδες : 
ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια μίας (1) αλατιέρας,  

ΟΜΑΔΑ Γ  Προμήθεια ενός (1) φορτηγού και 

ΟΜΑΔΑ Δ Προμήθεια ενός (1) οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και ενός  
(1) απορριμματοκιβωτίου   

 

Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός  κατέστη  άγονος και θα 

πραγματοποιηθεί  επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης  

11812/03-09-2020 για τις ανωτέρω ομάδες.   

 

 

H παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  136/2020.  

 
Για το πιο πάνω θέμα συντάσσεται η απόφαση αυτή και υπογράφεται νόμιμα από τα μέλη 
που μετέχουν σε αυτή. 

 

 
 

 

 
      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      

1. Καζάκου Μαργαρίτα 

2. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος 

3. Γκλεζάκου -Τσελεκίδου  Τριανταφυλλιά 

4. Βατίστας Βασίλειος 

5. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα) 

 

 

 

 

 
 

    

    

 Ακριβές αντίγραφο 
Πέραμα 9/10/2020 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 

 
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 

 

 

 
 

 

ΑΔΑ: ΨΨΛΘΩΞΔ-Ξ5Ν
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