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Η

 Συνεδρίαση /15-02-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 16/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση µεταλλικών σκευών στο 

∆ηµοτικό Νεκροταφείο Καισαριανής . 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του 

∆ήµου Καισαριανής, την 15
η
  του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2019 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και 

ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  

συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 1844 /11-02-2019    

έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   

παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 8
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη των µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 1774 /08-02-2019 εισήγηση  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  

 

                                                                                      

            

 

 



                                                                Καισαριανή 8/2/2019    

                                                                Αριθ. Πρωτ. 1774 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Σας καταθέτουμε το πρακτικό  διενέργειας της δημοπρασίας  για την εκποίηση μεταλλικών σκευών στο δημοτικό 

Νεκροταφείο του Δήμου και παρακαλούμε να το εγκρίνεται . 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας  

Τ. Κ.: 16121 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Καισαριανής σήμερα Τρίτη 05.02.2019 και ώρα 11:00πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Καισαριανής για να διενεργήσει τη δημοπρασία για την 

εκποίηση μεταλλικών σκευών στο δημοτικό Νεκροταφείο του Δήμου. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δημοπρασίας ορίστηκαν με την αρ. Πρωτ. 809/23.01.2019 διακήρυξη του Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: Ω7Γ4ΩΕΨ-6ΗΦ), στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα 

δημοσιότερα μέρη του Δήμου Καισαριανής. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ο Δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος, ως Πρόεδρος της επιτροπής 

2. ο Χριστοφής Μιχάλης, μέλος της επιτροπής 

3. ο Λυκούδης Αλεβίζος, μέλος της επιτροπής 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τα δικαιολογητικά που ορίζει τη διακήρυξη. 

Φάκελο κατέθεσε η εταιρία Χρήστος Λαβδαράς & Υιοί Ο.Ε. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία 

άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Α Φάση.-Έλεγχος Δικαιολογητικών: 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). 

Στη συνέχεια εξέτασε τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

Στο φάκελο βρήκε τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του συμμετέχοντος ή του νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ), 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06.02.2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 1608 



πρωτοκολλημένη στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής, στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και της 

πραγματικής κατάστασης των προς εκποίηση αντικειμένων. Επίσης ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό 

Δημοσίου. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1546/5.02.2019 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

5. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το 

Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν βαρύνεται με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους 

που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 

του ν. 4497/2017. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Η επιτροπή βρήκε τα αναγκαία δικαιολογητικά στο φάκελο της εταιρίας i) Χρήστος Λαβδαράς & Υιοί Ο.Ε., που έγινε 

δεκτή στη Β' Φάση του πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

Β Φάση: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός:Ο ενδιαφερόμενος, εκπρόσωπος της εταιρίας Χρήστος Λαβδαράς & 

Υιοί Ο.Ε. που έγινε δεκτή στη Β Φάση του Διαγωνισμού, κατέθεσε προσφορά: α) 2,05€/κιλό για τον ορείχαλκο και β)  

0.41€/κιλό για το αλουμίνιο. Η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά του ενδιαφερομένου που πλειοδότησε στο 

διαγωνισμό και παρέπεμψε τα πρακτικά της δημοπρασίας για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Καισαριανής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται.                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΥΙΟΙ Ο.Ε



 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή 

                                               

                   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση µεταλλικών σκευών 

στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Καισαριανής και κατακυρώνει την εταιρία Χρήστος 

Λαβδαράς & Υιοί Ο.Ε που κατέθεσε προσφορά: α) 2,05€/κιλό για τον ορείχαλκο και 

β)  0.41€/κιλό για το αλουµίνιο 

. 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       15/02/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


