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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..37η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..457/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..37ης/27-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..27η Νοεµβρίου 2018.., 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. 
40706/23-11-2018.. 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τη 
σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», 
προϋπολογιζόµενης αξίας 297.731,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού No.1 (40236/20-11-2018) Επαναληπτικού 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  24% (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--
Α∆ΑΜ:18REQ0030853752 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου την   
εταιρεία ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση, :α) της µελέτης 07/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων  Έτους 2019 ∆ήµου ∆ιονύσου» 
, β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού γ) την 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ιαγωνισµού». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικoύ-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής 
απορριµµάτων συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.521,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για δύο 
έτη». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2019». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. Σταµάτας µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    3. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..457/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικoύ-κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής 
απορριµµάτων συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.521,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 

 
Με την αριθ.77/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η εν θέµατι προµήθεια. 
 
Την αριθµ. 304/2018 (Α∆Α: 64ΡΟΩ93-715) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α), η δαπάνη και έγινε η διάθεση της 
πίστωσης και β) η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης 
τουανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27122/3230/22-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 18PROC003591715 2018-08-23) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για 
τις  17/09/2018, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 
21/09/2018. 
 
Με την αριθ. 389/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκαν οι 
προσωρινοί ανάδοχοι του ανοικτού διαγωνισµού  για τη προµήθεια κάδων 
ανά οµάδα ως ακολούθως: 
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1. η οµόρρυθµη εταιρία 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 προσωρινός ανάδοχος για την οµάδα 
Α. 

2. η ανώνυµη εταιρία 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 προσωρινός ανάδοχος για την 
οµάδα Β. 

3. η ετερόρρυθµη εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
– µε το διακριτικό τίτλο (EcoSynergy) ως προσωρινός ανάδοχος για 
την οµάδα Γ  

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέστειλε µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την αριθ. 37407/25-10-2018 
πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι προσωρινοί 
ανάδοχοι ανταποκρίθηκαν εµπρόθεσµα κατά σειρά µε τους αριθ. πρωτ. 
38716/8-11-2018, 38794/8-11-2018 & 39298/13-11-2018  φακέλους 
δικαιολογητικών.      

 
Τη Τετάρτη 14/11/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια κάδων (τροχήλατων και 
υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων» που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 304/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη 
διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την οριστικών αναδόχων και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο3/15-11-2018 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 14-11-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πµ, 
στα γραφεία του ∆ήµου ∆ιονύσου (Μεγ. Αλεξάνδρου και Λακωνίας 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ. Αριθ. 304/24-7-
2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν 
ηλεκτρονικά οι προσωρινοί ανάδοχοι, όπως ανακηρύχθηκαν µε την υπ' αρ. 
304/2018 ΑΟΕ, στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
µε αριθµό συστήµατος 63432 για την ανάθεση της προµήθειας κάδων 
(τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 110.521,20 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν τα παρακάτω 
τακτικά µέλη: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Χειλετζάρη Αικατερίνη 

2. Τακτικό Μέλος Μέξης Ευάγγελος 
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3. Τακτικό Μέλος Λιούτας Εµµανουήλ 

 

Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη  των κάτωθι εταιριών 
ως προσωρινών αναδόχων του διαγωνισµού: 
1. Για την Οµάδα Α την εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ Σ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800051898 
∆ΟΥ ΙΩΝΙΑΣ. 
2. Για την Οµάδα Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε µε ΑΦΜ 094270233 ∆ΟΥ ΑΙΓΙΟΥ. 
3. Για την Οµάδα Γ την εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε ΑΦΜ 
999327783 ∆ΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ. 
 
Με την υπ΄αριθ. 389/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους η υπ' αρ. 
37047/25-10-2018 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου, µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλλουν εντός προθεσµίας, δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νοµιµοποίησης, τα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) 
και καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
της παραγράφων 2.2.4  έως 2.2.8 αυτής.   
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
µε αυτόν. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους στις 31-10-2018.  
 
1. Η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ Σ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 07/11/2018 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου στις 08/11/2018 (ΑΠ 38716), συνεπώς η κατάθεσή τους ήταν 
εµπρόθεσµη. 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 14/11/2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. ∆ιαπιστώθηκε από την 
επιτροπή ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε 
έντυπη µορφή είναι πλήρη  σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της 
διακήρυξης. 
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Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί στην εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ Σ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800051898 ∆ΟΥ 
ΙΩΝΙΑΣ, 
η οµάδα Α καθώς η προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές   
 
2. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 07/11/2018 τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 
08/11/2018 (ΑΠ 38794), συνεπώς η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 14/11/2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. ∆ιαπιστώθηκε από την 
επιτροπή ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε 
έντυπη µορφή είναι πλήρη σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της 
διακήρυξης. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς της Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί στην εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε µε ΑΦΜ 094270233 ∆ΟΥ ΑΙΓΙΟ η οµάδα Β καθώς η 
προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

3. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 
09/11/2018 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 13/11/2018 (ΑΠ 39298), συνεπώς η κατάθεσή 
τους ήταν εµπρόθεσµη. 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 14/11/2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. ∆ιαπιστώθηκε από την 
επιτροπή ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε 
έντυπη µορφή είναι πλήρη σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της 
διακήρυξης. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί στην εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε ΑΦΜ 
999327783 ∆ΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ η οµάδα Γ  καθώς η προσφορά της εταιρείας 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 

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. την υπ’ αριθ. 27122/3230/22-08-2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003591715 2018-08-23) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
1. Το Πρακτικό Νο3/15-11-2018της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
3. Tα στοιχεία του φακέλου 
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προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο3/15-11-2018της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
2. την ανάδειξη της οµόρρυθµης εταιρίας 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 αναδόχου για 
την οµάδα Α του ανοικτού διαγωνισµού αντί του ποσού των 7.592,00€, 
πλέον των 1.822,08€  ΦΠΑ, ήτοι συνολικά αντί του ποσού των  
9.414.08€. καθώς η προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
3. την ανάδειξη της ανώνυµης εταιρίας 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 του ανοικτού διαγωνισµού αντί του ποσού των 
44.700,00€, πλέον των 10.728,00€  ΦΠΑ, ήτοι συνολικά ανέρχεται το 
ποσό των 55.428,00€ καθώς η προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 
4. την ανάδειξη της ετερόρρυθµης εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» – µε το διακριτικό τίτλο (EcoSynergy) ως 
οριστικό ανάδοχο για την οµάδα Γ του ανοικτού διαγωνισµού, αντί του 
ποσού των 34.200,00€, πλέον των 8.208,00€  ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 
ανέρχεται το ποσό των 42.408,00€, καθώς η προσφορά της εταιρείας 
είναι πλήρης, σύµφωνη 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. την υπ’ αριθ. 27122/3230/22-08-2018 Απόφαση 

∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003591715 2018-08-23) 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο3/15-11-2018της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/15-11-2018της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την προµήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής 
αποκοµιδής απορριµµάτων 

ΑΔΑ: ΩΩΟ4Ω93-Ω11



7 

2. Αναδεικνύει την οµόρρυθµη εταιρία 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 του ανοικτού διαγωνισµού αντί του ποσού των 7.592,00€, 
πλέον των 1.822,08€  ΦΠΑ, ήτοι συνολικά αντί του ποσού των  
9.414.08€. καθώς η προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
3. Αναδεικνύει την ανώνυµη εταιρία 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 του ανοικτού διαγωνισµού αντί του ποσού των 
44.700,00€, πλέον των 10.728,00€  ΦΠΑ, ήτοι συνολικά ανέρχεται το 
ποσό των 55.428,00€ καθώς η προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 
4. Αναδεικνύει την ετερόρρυθµη εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» – µε το διακριτικό τίτλο (EcoSynergy) ως 
οριστικό ανάδοχο για την οµάδα Γ του ανοικτού διαγωνισµού, αντί του 
ποσού των 34.200,00€, πλέον των 8.208,00€  ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 
ανέρχεται το ποσό των 42.408,00€, καθώς η προσφορά της εταιρείας 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

  
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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