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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..104/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..9ης/17-4-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .17η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
13853/13-4-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επικαιροποίηση εντολής νοµικής εκπροσώπησης για την 
υπόθεση    ΕNERGA KAI HELLAS POWER». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για παραίτηση από το ένδικο µέσο και της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την   ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου 
της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία: 
α)Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και β) Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων, οµάδα Β (Υλικά Χρωµατοπωλείου) και οµάδα ∆(Σιδηρικά)».  
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη ανά 

οµάδα  του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων 
και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής 
Περιγραφής για την προµήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, 
τρίπτυχων, προσκλήσεων, µπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλιοθηκών για τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια στολών Παιδικής Χορωδίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση άσκησης ή µη ένδικου µέσου της αναιρέσεως κατά της 
605/18 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου επί της υποθέσεως «ΒΛΑΣΙΟΣ 
ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ»».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε φρεάτιο».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Εργαλείων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 16ο:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης).».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια αναλωσίµων για τους νέους εκτυπωτές του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
(CPV: 30125110-5 - Α∆ΑΜ: 18REQ002933418), β) των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών και γ) του τρόπου διενέργειας της προµήθειας».  
ΘΕΜΑ 18ο:« ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
& ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Τσούκας Παναγιώτης 
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6. Στάικος Θεόδωρος    
 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  ..104/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη ανά 

οµάδα  του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων 
και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 

Με την 116/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών .  
 
Με την αριθµ. 333/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) 
η  συνολική δαπάνη των 74.399.38 Ευρώ και η διάθεση πίστωσης ποσού 
26.200,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων». Το υπολειπόµενο χρηµατικό ποσό θα 
βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικονοµικού έτους 2018. β) η υπ΄ αριθµ. 
34/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39771/3506/30.11.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC002329175 2017-11-30) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός για τις  20/12/2017. 
 
Με την αριθµ 25/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναδείχθηκαν 
ως προσωρινοί ανάδοχοι ανά οµάδα οι ακόλουθοι οικονοµικοί φορείς: 

• Η οµόρρυθµης επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & 
ΥΙΟΣ Ο.Ε.», µε διακριτικό τίτλο (GEKAS METAL) για την οµάδα Α 
«Μεταλλικοί Κάδοι»  

• Η ανώνυµη εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» µε διακριτικό τίτλο 
(HELESI), για την οµάδα Β «Πλαστικοί κάδοι»  

• Η ετερόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο (EcoSynergy), µε ΑΦΜ 
999327783, ∆ΟΥ Γλυφάδας, για τις: 

o οµάδα Γ: «Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου απορριµµάτων 
(χωρητικότητας 3m³ υπόγειας αποθήκευσης»  

o οµάδα ∆: «Προµήθεια εφεδρικού πλαστικού κάδου συστήµατος 
υπογειοποιηµένης αποθήκευσης»  

 
• Η προσωπική εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για την οµάδα Ε «Υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής κάδων». 

 

ΑΔΑ: 78ΕΔΩ93-ΘΝΘ



 

4 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέστειλε κατά σειρά τις ακόλουθες προσκλήσεις 
για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

1. την αριθµ πρωτ. 7890/2-3-2018 πρόσκληση στην εταιρία «ΓΚΕΚΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», η οποία ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα  µε τον 
αριθµ πρωτ. 8625/8-3-2018 φάκελο δικαιολογητικών.  

2. την αριθµ πρωτ. 7893/2-3-2018 πρόσκληση στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ», η οποία 
ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθµ πρωτ. 8361/7-3-2018 φάκελο 
δικαιολογητικών. 

3. την αριθµ πρωτ. 7886/2-3-2018 πρόσκληση στην εταιρία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία 
ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα  µε τον αριθµ πρωτ. 8645/8-3-2018 
φάκελο δικαιολογητικών.  

4. την αριθµ πρωτ. 7885/2-3-2018 πρόσκληση στην εταιρία «ΓΚΕΚΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», η οποία ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα  µε τον 
αριθµ πρωτ. 8171/6-3-2018 φάκελο δικαιολογητικών.  

 
Την Πέµπτη 15/03/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια τροχήλατων και 
υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής 
κάδων» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 333/2017 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και 
αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο1/4.01.2018, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 20η ∆εκεµβρίου 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 233/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 39771/3506/30/11/2017),  
αποτελούµενη από τους: 
1. Σπυρίδων Μαντόπουλος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Ιωάννα Γεροντογιάννη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Ειρήνη Βαφειάδου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία των υποβαλλόµενων 
φακέλων µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης συνέταξε το αριθµ. Νο3/15-03-
2018 πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα 
µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 15η Μαρτίου 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00µ.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας 
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διαγωνισµού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 
233/2017    Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί  
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί 
µειοδότες που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ» 
(Αριθ. ∆ιακήρυξης 39771/3506/30/11/2017), αποτελούµενη από τους: 
 
 Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Μαντόπουλος Σπυρίδων 

2. Τακτικό Μέλος Γεροντογιάννη Ιωάννα 

3. Τακτικό Μέλος Βαφειάδου Ειρήνη 
 
Με το υπ’ αριθ. Νο 2/30-1-2018 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ» 
(Αριθ. ∆ιακήρυξης 39771/3506/30/11/2017), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε 
την ανάδειξη των παρακάτω επιχειρήσεων ως προσωρινούς αναδόχους: 

1) Για την οµάδα Α του διαγωνισµού την επιχείρηση “Σάββας Γκέκας & 
Υιός Ο.Ε.”  

2) Για την οµάδα Β του διαγωνισµού την επιχείρηση  “Ελληνική 
Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI”  

3) Για τις οµάδες Γ & ∆ του διαγωνισµού την επιχείρηση “EcoSynergy 
Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε.”  

4) Για την οµάδα Ε του διαγωνισµού την επιχείρηση  “Παυλάκης 
Κωνσταντίνος”  

 
Με την υπ΄αριθ. 25/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό.  
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι ανωτέρω επιχειρήσεις κλήθηκαν την 
2/3/2018 µε email του προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού   να προσκοµίσουν σε σφραγισµένο φάκελο, εντός 10 ηµερών 
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόµενα από το άρθρο 16 
της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία τους σφραγισµένους 
φακέλους δικαιολογητικών εντός της διορίας των 10 ηµερών, συνεπώς  
εµπρόθεσµα.  
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των 
ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν µε αυτούς.  
 
Από το έλεγχο που έγινε προέκυψε ότι όλοι οι φάκελοι που κατατέθηκαν ήταν 
πλήρης και περιείχαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 
16 της διακήρυξης του διαγωνισµού (Αριθ. ∆ιακήρυξης 
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39771/3506/30/11/2017: Άρθρο 16. ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)). 
Επίσης, τα δικαιολογητικά είναι  σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 
75 του Ν.4412/2016.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

5) Για την οµάδα Α του διαγωνισµού, την επιχείρηση “Σάββας Γκέκας & 
Υιός Ο.Ε.”  

6) Για την οµάδα Β του διαγωνισµού, την επιχείρηση  “Ελληνική 
Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI”  

7) Για τις οµάδες Γ & ∆ του διαγωνισµού, την επιχείρηση “EcoSynergy 
Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε.”  

8) Για την οµάδα Ε του διαγωνισµού, την επιχείρηση  “Παυλάκης 
Κωνσταντίνος”  

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39771/3506/30.11.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC002329175 2017-11-30), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το αριθµ. Νο3/15-03-2018 Πρακτικ’ο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 
 
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. να εγκρίνει το αριθµ. Νο3/15-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2.  την ανάδειξη της οµόρρυθµης επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΚΕΚΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», µε διακριτικό τίτλο (GEKAS METAL) µε ΑΦΜ 
800051898, ∆ΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µε έδρα επί του 17χλµ 
Θεσσαλονικής Βέροιας, Τ.Κ. 57003 Βέροια ως οριστικού αναδόχου για 
την οµάδα Α «Μεταλλικοί Κάδοι» του διαγωνισµού, αντί του συνολικού 
ποσού των 40.643,48€ συµ/νου ΦΠΑ 24%, γιατί τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. την ανάδειξη της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» µε 
διακριτικό τίτλο (HELESI), µε ΑΦΜ 094270233, ∆ΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, µε έδρα 
επί της οδού Αγίου Ιωάννη 19, Τ.Κ. 25100 Αίγιο, ως οριστικού 
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αναδόχου για την οµάδα Β «Πλαστικοί κάδοι» του διαγωνισµού, αντί 
του συνολικού ποσού των 2.698,24€ συµ/νου ΦΠΑ24%, γιατί τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

4. την ανάδειξη της ετερόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο 
(EcoSynergy), µε ΑΦΜ 999327783, ∆ΟΥ Γλυφάδας, µε έδρα επί της 
οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, ως οριστικού 
αναδόχου για την: 

1. οµάδα Γ: «Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου απορριµµάτων 
(χωρητικότητας 3m³ υπόγειας αποθήκευσης», αντί του 
συνολικού ποσού των 14.136,00€ συµ/νου ΦΠΑ24% 

2. οµάδα ∆: «Προµήθεια εφεδρικού πλαστικού κάδου συστήµατος 
υπογειοποιηµένης αποθήκευσης» αντί του συνολικού ποσού 
των 3.608,40€ συµ/νου ΦΠΑ24% 

γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
5. την ανάδειξη της προσωπικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΤΣΙΟΥ, µε έδρα επί 
της οδού Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι ως οριστικού αναδόχου για 
την οµάδα Ε «Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» του 
διαγωνισµού, αντί του συνολικού ποσού των 5.681,68€ συµ/νου ΦΠΑ 
24%, γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39771/3506/30.11.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC002329175 2017-11-30), 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το αριθµ. Νο3/15-03-2018 Πρακτικ’ο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
� Tα στοιχεία του φακέλου.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. Νο3/15-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων». 

2. Αναδεικνύει  την οµόρρυθµη επιχείρηση µε την επωνυµία «ΓΚΕΚΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», µε διακριτικό τίτλο (GEKAS METAL) µε ΑΦΜ 
800051898, ∆ΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µε έδρα επί του 17χλµ 
Θεσσαλονικής Βέροιας, Τ.Κ. 57003 Βέροια ως οριστικό ανάδοχο για 
την οµάδα Α «Μεταλλικοί Κάδοι» του διαγωνισµού, αντί του συνολικού 
ποσού των 40.643,48€ συµ/νου ΦΠΑ 24%, γιατί τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Αναδεικνύει την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» µε 
διακριτικό τίτλο (HELESI), µε ΑΦΜ 094270233, ∆ΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, µε έδρα 
επί της οδού Αγίου Ιωάννη 19, Τ.Κ. 25100 Αίγιο, ως οριστικό ανάδοχο 
για την οµάδα Β «Πλαστικοί κάδοι» του διαγωνισµού, αντί του 
συνολικού ποσού των 2.698,24€ συµ/νου ΦΠΑ24%, γιατί τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

4. Αναδεικνύει την ετερόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο 
(EcoSynergy), µε ΑΦΜ 999327783, ∆ΟΥ Γλυφάδας, µε έδρα επί της 
οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, ως οριστικό 
ανάδοχο για την: 

1. οµάδα Γ: «Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου απορριµµάτων 
(χωρητικότητας 3m³ υπόγειας αποθήκευσης», αντί του 
συνολικού ποσού των 14.136,00€ συµ/νου ΦΠΑ24% 

2. οµάδα ∆: «Προµήθεια εφεδρικού πλαστικού κάδου συστήµατος 
υπογειοποιηµένης αποθήκευσης» αντί του συνολικού ποσού 
των 3.608,40€ συµ/νου ΦΠΑ24% 

γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
5. Αναδεικνύει την προσωπική εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΤΣΙΟΥ, µε έδρα επί 
της οδού Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι ως οριστικού αναδόχου για 
την οµάδα Ε «Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» του 
διαγωνισµού, αντί του συνολικού ποσού των 5.681,68€ συµ/νου ΦΠΑ 
24%, γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρης, σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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