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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 1/02/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 4060 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη 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. 
 
 
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. 
 
Τη Τετάρτη 20/12/2017, 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 προσφορών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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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 του φακέλου για τη 

διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, 

κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές 

τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν 

φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 
1. Χ. Χριστάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. Με δ.τ. P.W.C. 
2. Fil – eco Ι.Κ.Ε. 
3. EcoSynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε. 
4. Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε.  
5. Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - 

HELESI 
6. Παυλάκης Κωνσταντίνος 

 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, 
προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, κλειστές έγγραφες προσφορές. 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της  σχετικής διακήρυξης,  
 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκαν προσφορές, από τις εταιρείες: 

1. Χ. Χριστάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. Με δ.τ. P.W.C. 
2. Fil – eco Ι.Κ.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. 
 

Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές 
υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε 
η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, 
τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των 
τεχνικών προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν .Μονογραφήθηκαν δε και 
σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι 
τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων  διαπιστώθηκε ότι, τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων, όσο και οι φάκελοι των 
τεχνικών προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται την διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την ∆ευτέρα 22/01/2018 και ώρα 10:00π.µ. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 
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Η Επιτροπή µε το από 18/01/2018 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  
ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες για το προγραµµατισµένο άνοιγµα στις 22/1/2018. 
 
Τη ∆ευτέρα 22/01/2018, 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 και την  αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο2/30.01.2018, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 22η Ιανουαρίου 201, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00, σε  δηµόσια 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 οικονοµικών προσφορών 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), σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής , 

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 του φακέλου για τη 

διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας, τους όρους της διακήρυξης και το υπ'αρίθµ. 

1/4-1-2018 Πρακτικό,  προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών  

προσφορών  µε την παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας Ελληνική Βιοµηχανία 

Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI,  ο οποίος ενηµερώθηκε 

σχετικά, µε  την από 18/1/2018 ηλεκτρονική πρόσκληση αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών που στάλθηκε προς όλους τους συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό. 

 

Όλες οι οικονοµικές προσφορές έγιναν δεκτές από την Επιτροπή διότι ήταν 

σύµφωνες  µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερες του 

προϋπολογισθέντος κόστους . 

Αναλυτικότερα, οι οικονοµικές προσφορές που κατατέθηκαν ανά εταιρεία και 

οµάδα του διαγωνισµού, έχουν ως ακολούθως: 

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Χ. Χριστάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. Με δ.τ. P.W.C Α 34.488,00 

Fil – eco Ι.Κ.Ε. Β 2.358,00 
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Γ 11.400,00 EcoSynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε. 

∆ 2.910,00 

Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε. Α 32.777,00 

Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI 

Β 2.176,00 

Παυλάκης Κωνσταντίνος Ε 4.582,00 

 

            Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ.  39771/3506/30/11/2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις   υποβληθείσες  προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

3. Την ανάδειξη της επιχείρησης Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε. ως προσωρινού 
αναδόχου για την οµάδα Α του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η 
χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 32.777,00€ άνευ ΦΠΑ. 

4. Την ανάδειξη της επιχείρησης Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα 
Β του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 
2.176,00€ άνευ ΦΠΑ. 

5. Την ανάδειξη της επιχείρησης EcoSynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε. ως 
προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Γ και οµάδα ∆ του διαγωνισµού 
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 11.400,00€ 
άνευ ΦΠΑ για την οµάδα Γ και 2.910,00€  άνευ ΦΠΑ για την οµάδα ∆. 

6. Την ανάδειξη της επιχείρησης Παυλάκης Κωνσταντίνος ως προσωρινού 
αναδόχου για την οµάδα Ε του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η 
χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 4.582,00€ άνευ ΦΠΑ. 
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 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. Τα  αριθµ. Νο1/4-.01.2018 & Νο2/30-.01.2018 Πρακτικά της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 
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προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. να εγκρίνει τα αριθµ. Νο1/4.01.2018 & Νο2/30.01.2018 Πρακτικά 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 προσωρινού αναδόχου για 
την οµάδα Α «Μεταλλικοί Κάδοι» του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η 
χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 32.777,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 
7.866,48€, ήτοι συνολικά 40.643,48€. 

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 προσωρινού αναδόχου 
για την οµάδα Β «Πλαστικοί κάδοι» του διαγωνισµού γιατί η προσφορά 
του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η 
χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 2.176,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 
522,24€, ήτοι συνολικά 2.698,24€. . 

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 προσωρινού αναδόχου 
για την: 

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

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

του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των: 

• 11.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.736,00€, ήτοι συνολικά 
14.136,00€ για την οµάδα Γ, και  

• 2.910,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 698,40€, ήτοι συνολικά 3.608,40€ για 
την οµάδα ∆. 

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 προσωρινού αναδόχου για την 
οµάδα Ε «Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» του διαγωνισµού 
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 4.582,00€, πλέον 
ΦΠΑ 24% 1.099,68€, ήτοι συνολικά 5.681,68€. . 
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Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος  
 

Συν Τα  αριθµ. Νο1/4-.01.2018 & Νο2/30-.01.2018 Πρακτικά της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 04-01-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1     
Τ.Κ.: 145 65  Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1. 

  

 

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 

προσφορών 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: 

4. Σπυρίδων Μαντόπουλος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

5. Ιωάννα Γεροντογιάννη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

6. Ειρήνη Βαφειάδου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους 

ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του 

χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της 

επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 
7. Χ. Χριστάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. Με δ.τ. P.W.C. 
8. Fil – eco Ι.Κ.Ε. 
9. EcoSynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε. 
10. Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε.  
11. Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI 
12. Παυλάκης Κωνσταντίνος 

 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, 
προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, κλειστές έγγραφες προσφορές. σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 της  σχετικής διακήρυξης,  
 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκαν προσφορές, από τις εταιρείες: 

7. Χ. Χριστάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. Με δ.τ. P.W.C. 
8. Fil – eco Ι.Κ.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. 
 

Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε 
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σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, 
αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, τους φακέλους των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, µε την σειρά που 
κατατέθηκαν .Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων  διαπιστώθηκε ότι, τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων, όσο και οι φάκελοι των 
τεχνικών προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται την διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την ∆ευτέρα 22/01/2018 και ώρα 10:00π.µ. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
      

 

 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Σπυρίδων Μαντόπουλος 1) Ιωάννα Γεροντογιάννη 
 
 
2) Βαφειάδου Ειρήνη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 30-01-2018 
1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1     
Τ.Κ.: 145 65  Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2. 

 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 22η Ιανουαρίου 201, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 10:00, σε  δηµόσια 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 

οικονοµικών προσφορών 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), σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής , 

αποτελούµενη από τους: 

13. Σπυρίδων Μαντόπουλος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

14. Ιωάννα Γεροντογιάννη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

15. Ειρήνη Βαφειάδου, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω δηµοπρασίας, τους όρους της διακήρυξης και το υπ'αρίθµ. 1/4-1-2018 Πρακτικό,  

προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών  προσφορών  µε την παρουσία 

εκπροσώπου της εταιρείας Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 

Α.Ε.Β.Ε. - HELESI,  ο οποίος ενηµερώθηκε σχετικά, µε  την από 18/1/2018 ηλεκτρονική 

πρόσκληση αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών που στάλθηκε προς όλους τους 

συµµετέχοντες στον διαγωνισµό. 

 

Όλες οι οικονοµικές προσφορές έγιναν δεκτές από την Επιτροπή διότι ήταν σύµφωνες  µε 

τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερες του προϋπολογισθέντος κόστους . 

Αναλυτικότερα, οι οικονοµικές προσφορές που κατατέθηκαν ανά εταιρεία και οµάδα του 

διαγωνισµού, έχουν ως ακολούθως: 

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Χ. Χριστάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. Με δ.τ. P.W.C Α 34.488,00 

Fil – eco Ι.Κ.Ε. Β 2.358,00 

Γ 11.400,00 EcoSynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε. 

∆ 2.910,00 

Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε. Α 32.777,00 
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Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 
Α.Ε.Β.Ε. - HELESI 

Β 2.176,00 

Παυλάκης Κωνσταντίνος Ε 4.582,00 

 

            Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ.  39771/3506/30/11/2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις   υποβληθείσες  προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

9. Την ανάδειξη της επιχείρησης Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε. ως προσωρινού 
αναδόχου για την οµάδα Α του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η 
οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό 
των 32.777,00€ άνευ ΦΠΑ. 

10. Την ανάδειξη της επιχείρησης Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. - HELESI ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Β του 
διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 2.176,00€ άνευ ΦΠΑ. 

11. Την ανάδειξη της επιχείρησης EcoSynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε. ως 
προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Γ και οµάδα ∆ του διαγωνισµού γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η 
χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό των 11.400,00€ άνευ ΦΠΑ για την οµάδα Γ 
και 2.910,00€  άνευ ΦΠΑ για την οµάδα ∆. 

12. Την ανάδειξη της επιχείρησης Παυλάκης Κωνσταντίνος ως προσωρινού 
αναδόχου για την οµάδα Ε του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η 
οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν η χαµηλότερη και ανέρχεται στο ποσό 
των 4.582,00€ άνευ ΦΠΑ. 
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
      

 

 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Σπυρίδων Μαντόπουλος 1) Ιωάννα Γεροντογιάννη 
 
 
2) Βαφειάδου Ειρήνη 

Συνηµµένα: 

16.Η από 18/1/2018 ηλεκτρονική Πρόσκληση 

αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών προς τους 

προσφέροντες (άρθ.11.2.γ της διακήρυξης) 

  

 

 


