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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια γερανών 
για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 56.000,00€ χωρίς 
ΦΠΑ 23%. 
 
 Με την υπ’ αριθµ. 3113/8.8.2013 απόφαση του  «Πράσινου Ταµείου» εντάχθηκε στο 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» η ενθέµατι προµήθεια.  

Με την  υπ’ αριθµ. 180/20-9-2013 απόφαση  ∆.Σ. εγκρίθηκε η αποδοχή χρηµατοδότησης και 
η σκοπιµότητα διενέργειας της προµήθειας.  

Με την  305/9-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  ψηφίσθηκε α) η διάθεση 
πίστωσης 68.880,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑ 
20.7132.0007, και β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης. 
 
 Την 18η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι διαγωνισµός.  
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε προσφορά η ακόλουθη 
εταιρεία: 

•  EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μ 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο  τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς του συµµετέχοντα  είναι σύµφωνα µε τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και 
τον κάνει δεκτό και καθόρισε  την Τρίτη 22 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 09:00 ως ηµέρα και ώρα 
για την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς.  
 
Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ  35385/18-10-2013 έγγραφο στο 
συµµετέχοντα και δεν κατατέθηκε ένσταση.  
 
 Στις 22-10-2013 η επιτροπή συνήλθε και  συνέταξε το πρακτικό Νο2, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο προέβη στην αποσφράγιση του 
φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
και διαπίστωσε ότι η προσφερθείσα τιµή για δύο γερανούς του οίκου CARGOTEC τύπου 
ΗΙΑΒ 3600/XG είναι 54.320,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 12.493,60 €, ήτοι σύνολο 66.813,60 €. 
 



Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, θεωρεί ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να προχωρήσει 
στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία EcoSynergy Κ. 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο ποσό των 66.813,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ  35634/22-10-2013 έγγραφο στο 
συµµετέχοντα και δεν κατατέθηκε ένσταση.  
  
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 
72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
Ι.- Η έγκριση των πρακτικών  Νο1 & Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού. 
 
ΙΙ.- Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία EcoSynergy Κ. 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  (ΑΦΜ 999327783) στο ποσό των 66.813,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%. 
 
Συνηµµένα: 1. Τα  πρακτικό Νο1 & Νο2  του  διαγωνισµού της 18ης Οκτωβρίου 2013  
        
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προµηθειών 

  
 
 
 
 
 

 

   Ιωάννης Καλαφατέλης  



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
Στον Άγιο Στέφανο, την 18η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (Απόφαση 28/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής)   
κ. Παπαδόπουλου Απόστολου,     
κ. Παντιώρα Χρήστου, 
κ. Τσιντζιλώνη Ελένης, 
διενεργήθηκε πρόχειρος ανοικτός διαγωνισµός (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης 
∆ηµάρχου 1999 και αρ. πρωτ. 34346/11.10.2013) µε σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την ανάδειξη µειοδότη 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», 
προϋπολογισµού 56.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%  12.880,00 ευρώ, ήτοι 
σύνολο 68.880,00 ευρώ, βάσει της 11/2013 Μελέτης της Τ.Υ. του ∆ήµου. 
 
Κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και µέχρι τη λήξη της στις 09:30 π.µ., 
προσήλθε µόνο ένας ενδιαφερόµενος, η εταιρία EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.  
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διενήργησε την αποσφράγιση των φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία µονοέγραψε και κατέγραψε στη συνηµµένη 
σελίδα.  
 
Στη συνέχεια έγινε η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα και η µονογραφή του περιεχοµένου του, ενώ ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς µονογράφει και παρέµεινε κλειστός. 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διέκοψε κατόπιν τη δηµόσια συνεδρίασή της και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του συµµετέχοντα και τα βρήκε σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς 
του συµµετέχοντα και διαπίστωσε ότι οι προσφερόµενοι γερανοί του οίκου 
CARGOTEC τύπου ΗΙΑΒ 3600/XG είναι σύµφωνοι µε τις ζητούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές, ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι περιστροφικού τύπου, έχουν 
ανυψωτική ικανότητα 35 έως 50 kNm και ακτίνα δράσης έως 6,5 m περίπου, κλπ. 
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή έκανε δεκτό για τη συνέχεια του διαγωνισµού τον 
ανωτέρω µοναδικό συµµετέχοντα (EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) και 
καθορίζει την Τρίτη 22 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 09:00 ως ηµέρα και ώρα για την 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (28/2013 ΑΟΕ) 
 

 

Παπαδόπουλος Απόστολος  Παντιώρας Χρήστος  Τσιντζιλώνη Ελένη 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
Στον Άγιο Στέφανο, την 22η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
09:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού (Απόφαση 28/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής)   
1. κ. Παπαδόπουλου Απόστολου,     
2. κ. Παντιώρα Χρήστου, 
3. κ. Τσιντζιλώνη Ελένης, 
4.  
διενεργήθηκε, σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1, η αποσφράγιση του φακέλου της 
οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η 
οποία συµµετείχε στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισµό της 18ης Οκτωβρίου 2013 
(διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 1999 και αρ. πρωτ. 34346/11.10.2013) 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», 
προϋπολογισµού 56.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%  12.880,00 ευρώ, ήτοι σύνολο 
68.880,00 ευρώ.  
 
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς 
της εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διαπίστωσε ότι η 
προσφερθείσα τιµή για δύο γερανούς του οίκου CARGOTEC τύπου ΗΙΑΒ 3600/XG 
είναι 54.320,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 12.493,60 €, ήτοι σύνολο 66.813,60 €. 
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι  
προσφερόµενοι γερανοί του οίκου CARGOTEC τύπου ΗΙΑΒ 3600/XG της 
συµµετέχουσας εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι σύµφωνοι 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης (11/2013) του δήµου και εντός του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της, και δεδοµένου ότι ο πρόχειρος ανοικτός 
µειοδοτικός διαγωνισµός έλαβε τη νόµιµη δηµοσιότητα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο 
∆ήµος θα µπορούσε να προχωρήσει στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού στην εταιρία EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο ποσό των 
66.813,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (28/2013 ΑΟΕ) 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος  Παντιώρας Χρήστος  Τσιντζιλώνη Ελένη 


