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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης μέσω διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση της κατεπείγουσας εργασίας «Μεταφοράς αχρήστων υλικών του Δημοτικού 
κοιμητηρίου»  του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού  (COVID-19).  

 
 
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα  12/11/2020   ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  
& ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.47779/6-11-2020  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ.,Πλέστης Αλ.,Κακλαμάνος Μ.,Μαργανέλης Χρ.,  
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Ποθητός Κων., Μπέτσης Β., Καλλιάφας Αν., 
Αναγνωστόπουλος θ., που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,   
εκ των οποίων οι  κ. κ.  Μπέτσης Β. και Καλλιάφας Αν., αναπληρώθηκαν από τα 
αναπληρωματικά μέλη  κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ. και κ. Πήττα Ευγ., 
εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό   6    θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού  και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του   
Α/ρχου κ. Μπέτση Β.,    που έχουν ως εξής: 
 

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ) 
 

 Στο Περιστέρι, σήμερα 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., στο Νέο Δημαρχείο 
του Δήμου Περιστερίου επί της Πλ. Δημοκρατίας 1, συνεδρίασε η Επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, αποτελούμενη από τους Δέσποινα Θωμαΐδου, Βασίλειο Ρέλλο και Βασιλική 
Κυριακίδου ως μέλη, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 410/2019 (Ορθή επανάληψη)(ΑΔΑ: 
6Τ8ΛΩΞ2-3ΓΨ)πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την προσφορά που κατέθεσε ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την 
οικ.47065/04-11-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου, στα πλαίσια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος της ανάθεσης, για την μεταφορά αχρήστων υλικών 
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επικινδύνων από το Δημοτικό Κοιμητήριο για τις ανάγκες του Δήμου για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού (COVID-19). 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 
α) την οικ.47065/04-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου Κοιμητηρίου για 
την εργασία μεταφοράς αχρήστων υλικών (με μίσθωση φορτηγού) για τις ανάγκες του Δήμου για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), προς τον οικονομικό φορέα:  
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
 
β) καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία ανάθεσης και κυρίως:  
- την ΠΝΠ (55 Α’ 11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», καθώς 
και  
- την εγκύκλιο με αριθμό 10 (αρ. πρωτ.:18200/13-03-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. 
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής/Δ/νση Οικονομικών Τ.Α., με Θέμα: Εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του.» (ειδικότερα τα αναφερόμενα στην ενότητα Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού). 
 
σημειώνει τα εξής: 

η εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ ΣΙΑ Ο.Ε.», προσκόμισε στις 05-11-2020 
προσφορά η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 47395/05-11-2020, και παραδόθηκε στη συνέχεια 
στην παρούσα Επιτροπή. 

 
Η Επιτροπή σήμερα 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη, προχώρησε στην αξιολόγηση και έλεγχο της 

προσφοράς. Από τον έλεγχο όλων των στοιχείων της προσφοράς του συμμετέχοντος, η Επιτροπή 
σημειώνει τα εξής: 

 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμμετοχής και η οικονομική προσφορά υποβλήθηκαν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικ. 47065/04-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Αντιδημάρχου και κρίνονται αποδεκτά. 

 
Ο συμμετέχων προσφέρει τα είδη συμμετοχής του , έναντι της τιμής, όπως παρουσιάζονται 

στον κάτωθι πίνακα:  
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ 

ΣΙΑ Ο.Ε.  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 98371110-8 Μίσθωση φορτηγού 8 τόνων  ΔΡΟΜ/ΓΙΟ 200 220 44.000,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 44.000,00 

     
ΦΠΑ 24% 10.560,00 

     
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 54.560,00 

 
Βάσει των παραπάνω η Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαδικασία του ελέγχου της προσφοράς και 

της παρούσας διαπραγμάτευσης και προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 
 
1. Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
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2. Την ανάθεση της εργασίας, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του 
κατεπείγοντος, για την εργασία μεταφοράς αχρήστων υλικών από το   Δημοτικό 
Κοιμητήριο, όπου πριν καταλήξουν στη χωματερή θα υποστούν επεξεργασία, για τις 
ανάγκες του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ 

ΣΙΑ Ο.Ε.  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 98371110-8 Μίσθωση φορτηγού 8 τόνων  ΔΡΟΜ/ΓΙΟ 200 220 44.000,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 44.000,00 

     
ΕΚΠΤΩΣΗ 2% 880 

     
ΣΥΝΟΛΟ  43.120,00 

     
ΦΠΑ 24% 10.348,80 

     
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

53.468,80 

 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει και υπογράφει ομόφωνα το παρόν πρακτικό σήμερα 11/11/2020. 

  
 

 Σας  γνωρίζουμε  ότι λόγω της πανδημίας του  κορωνοϊού  που πλήττει την χώρα  μας  
υπάρχει επιτακτική  και κατεπείγουσα  ανάγκη  απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων από 
το  Δημοτικό  Κοιμητήριο  Περιστερίου  προκειμένου  να  ανταπεξέλθει ο Δήμος 
Περιστερίου, στην  εξαιρετική  περίπτωση  που  θα χρειαστεί   η  ταφή  πολλών συμπολιτών  
μας. 
Λόγω της ανωτέρω κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλεται στο εξαιρετικά απρόβλεπτο 
γεγονός της πανδημίας του κορωνοϊού δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοιχτές ή κλειστές διαδικασίες με διαπραγμάτευση με ταυτόχρονη 
δημοσίευση  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Για αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε  την 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα  με  την περίπτωσης  γ της παρ. 2 
του άρθρου 32 του Ν.4412/16.    

     Για αυτό παρακαλούμε να πάρετε απόφαση  
1. Για την ¨ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 8 ΤΟΝΝΩΝ ¨ προϋπολογισμού  55.000,00€ σύμφωνα με 

την μελέτη 67/05-10-2020 της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Περιστερίου. 
2. Την ανάθεση της εργασίας   λόγω του κατεπείγοντος & σύμφωνα  με  την περίπτωση  

γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/16 στον   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ . 

 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα,  
ο κ. Μαργανέλης ψήφισε λευκό  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
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Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό  1 της Επιτροπής αξιολόγησης μέσω διαπραγμάτευσης για 
την ανάθεση της κατεπείγουσας εργασίας «Μεταφοράς αχρήστων υλικών του Δημοτικού 
κοιμητηρίου»  του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση του  κορωνοϊού  (COVID-19)και ως εκ 
τούτου: 

 
1. Αποδέχεται στο σύνολό της την προσφορά της εταιρείας: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
2. Αναθέτει την εργασία στην ανωτέρω εταιρεία για την  μεταφορά αχρήστων 

υλικών από το   Δημοτικό Κοιμητήριο, όπου πριν καταλήξουν στη χωματερή θα 
υποστούν επεξεργασία, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ 

ΣΙΑ Ο.Ε.  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 98371110-8 Μίσθωση φορτηγού 8 τόνων  ΔΡΟΜ/ΓΙΟ 200 220 44.000,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 44.000,00 

     
ΕΚΠΤΩΣΗ 2% 880 

     
ΣΥΝΟΛΟ  43.120,00 

     
ΦΠΑ 24% 10.348,80 

     
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

53.468,80 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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