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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 22/03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 8083 
∆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 πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη  ανά οµάδα για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισµού 
δαπάνης 73.796,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 

δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 

 

Βάσει της 395/2016. αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 

απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, εκδόθηκε από το 

∆ήµαρχο η προκήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

(Α∆ΑΜ: 16PROC005600909) 

 

Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τέσσερις (04) συµµετέχοντες οι οποίοι 

έγιναν δεκτοί. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε  σύµφωνα 

µε την αριθ. 63/2016, περ.3, Απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

∆ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το υπ’ αριθµόν Νο1/18-01-2017 πρακτικό 

αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη των προσωρινών 
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µειοδοτών ανά οµάδα του διαγωνισµού, καθώς το αντικείµενο ήταν διαιρετό, διότι 

οι προσφορές που υπέβαλαν κρίθηκαν πλήρης, σύµφωνες µε τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν χαµηλότερη τιµή σε 

σχέση µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ανά οµάδα της µελέτης.  

 

Με την υπ΄ αριθµ.15/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι προσωρινοί µειοδότες ανά 

οµάδα κλήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ 5268/22-02-2017 πρόσκληση της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού να προσκοµίσουν σε σφραγισµένο 

/φάκελο, τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Β της διακήρυξης (σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 του Ν.4412/2016) δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς ανάδοχους την 

22/02/2017 Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία το σφραγισµένο 

φάκελο δικαιολογητικών κατά σειρά: 

 

1. ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS METAL), προσωρινός ανάδοχος 

για την οµάδα Α της διακήρυξης,  µε αριθµ. πρωτ. 5513/24-02-2017. 

2. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, προσωρινός αναδόχος για την οµάδα Ε της 

διακήρυξης,  µε αριθµ. πρωτ. 5856/1-3-2017. 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

(HELESI), προσωρινός µειοδότης για την οµάδα Β της διακήρυξης, µε 

αριθµ. πρωτ. 6008/2-3-2017. 

4. Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY), ως προσωρινός ανάδοχος 

για τις Οµάδες Γ & ∆ της διακήρυξης, µε αριθµ. πρωτ. 6014/2-3-2017 

 

συνεπώς εµπροθέσµως. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισµού αφού προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά 

τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού ανά οµάδα στους ανωτέρω 

προµηθευτές,  σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Νο2/7-3-2017 πρακτικό, το οποίο 

αναφέρει: 

 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 7η Μαρτίου  2017, ηµέρα  
Τρίτη   και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή  διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την αριθ. 63/2016,  περ.3, Απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειµένου να 
προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στην αξιολόγηση των δικαιολητικών 
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κατακύρωσης  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «προµήθεια  τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων»  (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 35345/19-12-2016), ύστερα από την αριθ.πρωτ. 5268/22-2-
2017 έγγραφη πρόσκληση της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους: 

1. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Με το υπ’ αριθ.1 Πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας 
συντήρησης και επισκευής κάδων (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 35345/19-12-
2016), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε : 
 
 
1)Την ανάδειξη της  εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY) ως 
προσωρινού αναδόχου για  τις Οµάδες Γ & ∆ της διακήρυξης. 
 
2)Την ανάδειξη της επιχείρησης ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως προσωρινού 
αναδόχου για  την οµάδα Ε της διακήρυξης. 
 
3)Την ανάδειξη της  Η εταιρεία  ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS 
METAL) ως προσωρινού αναδόχου για  την οµάδα Α της διακήρυξης. 
 
4)Την ανάδειξη της  εταιρείας εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI) ως προσωρινού αναδόχου την οµάδα Β της 
διακήρυξης. 
 
Με την υπ΄αριθ.15/7-2-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι παραπάνω εταιρείες κλήθηκαν  µε την υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 5268/22-2-2017 πρόσκληση της Επιτροπής  να προσκοµίσουν  σε 
σφραγισµένο φάκελο, έως 7/3/2017 & ώρα 11:00, τα προβλεπόµενα από το 
Παράρτηµα Β της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους  προσωρινούς  αναδόχους  την 
22/2/2017. 
 
 Οι  προσωρινοί ανάδοχοι  κατέθεσαν  στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών, ως εξής : 
 
 
1)Η εταιρεία  Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY) κατέθεσε µε 
αρ.πρωτ.6014/2-3-2017 στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως. 
 
2)Η επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κατέθεσε µε αρ.πρωτ.5856/1-3-2017 
στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως. 
 
 
3) Η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS METAL)  κατέθεσε µε 
αρ.πρωτ.5513/24-2-2017 στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως,  και τέλος, 
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4) Η εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 
(HELESI)  κατέθεσε µε αρ.πρωτ.6008/2-3-2017 στην υπηρεσία τον 
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των  ανωτέρω 
φακέλων  και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε 
αυτούς.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των  φακέλων και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
 
Τα δικαιολογητικά αυτά, είναι πλήρη για όλες τις εταιρείες  και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το  Παράρτηµα Β της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η προµήθεια: 
 
1)στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY), για  τις Οµάδες 
Γ & ∆ της διακήρυξης 
 
2)στην επιχείρηση ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , για την οµάδα Ε της 
διακήρυξης, 
 
3)στην εταιρεία  ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS METAL), για  την 
οµάδα Α της διακήρυξης, 
 
4) στην εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 
(HELESI), για την οµάδα Β της διακήρυξης, 
 
γιατί κατέθεσαν  όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.» 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα:  

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της υπ΄ αριθµ. 35345/19-12-2016 διακήρυξης 

3) το υπ’ αριθµ. Νο2/7-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού 

4) Την υπ’ αριθµ 118/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

6) τα στοιχεία του φακέλου 

 

η Οικονοµική επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

 

α. Το υπ’ αριθµ. Νο2/7-3-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού  

β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχήλατων 

και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής 

κάδων, ανά οµάδα ως ακολούθως: 
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Α) στην εταιρία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο (ECOSYNERGY) 
µε ΑΦΜ 999327783, ∆ΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ και έδρα επί της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου 9Α, Τ.Κ.  16675 Γλυφάδα, ως αναδόχου για την Οµάδα Γ αντί του 
συνολικού ποσού των 28.272,0€  συµ/νου ΦΠΑ 24% & της Οµάδας ∆ αντί του 
συνολικού ποσού των 2.405,60€ συµ/νου ΦΠΑ 24% της διακήρυξης, γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές, και και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Γ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου 2 
απορριµµάτων 
(χωρητικότητας 3m³) 
υπόγειας αποθήκευσης 

2 €11.400,0
0 

€22.800,00 

 Σύνολο Οµάδας Γ:   €22.800,00 

 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Προµήθεια εφεδρικού πλαστικού 
κάδου συστήµατος 
υπογειοποιηµένης 
αποθήκευσης 

2 €970,00 €1.940,00 

 Σύνολο Οµάδας ∆:   €1.940,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Γ-∆)   €24.740,00 

 ΦΠΑ 24%   €5.937,60 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α-Ε)   €30.677,60 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 
Β) στην εταιρία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΤΣΙΟΥ 
και έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 9 , Τ.Κ. 1146 Γαλάτσι, ως αναδόχου για την 
οµάδα Ε της διακήρυξης, αντί του συνολικού ποσού των 2.800,5€ συµ/νου ΦΠΑ 
24%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Ε (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ)  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Αντικατάσταση καπακιού κάδου 
απορριµµάτων 1100 λίτρων 

10 52,9 529,00 
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2 Αντικατάσταση λάµας ποδοµοχλού 10 4,9 49,00 

3 Αντικατάσταση τροχού χωρίς 
πέδηση 

20 8,9 178,00 

4 Αντικατάσταση Τροχού κάδου µε 
πέδηση 

20 9,4 188,00 

5 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση 
Τροχού χωρίς πέδηση 

20 2,2 44,00 

6 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση 
 Τροχού µε πέδηση 

20 2,4 48,00 

7 Αντικατάσταση Σωλήνα Σκεπάστρου 18 6,9 124,20 

8 Αντικατάσταση Μηχανισµού 
Ανύψωσης (ποδοµοχλού) 

24 14,9 357,60 

9 Επισκευή κυρίως σώµατος (κορµού)  
κάδου (στρεβλώσεων, 
αποκατάσταση πυθµένα κ.λ.π.) 

18 32,9 592,20 

10 Αντικατάσταση µπράτσων κάδων 
(ζεύγος) 

15 9,9 148,50 

 Σύνολο Οµάδας Ε:   2.258,50 

 ΦΠΑ 24%   542,04 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε   2.800,54 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ. 
 
Γ)στην εταιρία 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 αναδόχου για  την οµάδα Α 
της διακήρυξης, αντί του συνολικού ποσού των 33.941,53€, γιατί η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του 
προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Α 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Μεταλλικός Κάδος Χωρητικότητας 
1.100 Λίτρων µε Πλαστικό 
Καπάκι, µε Τέσσερις 
Τροχούς, µε  Ποδοµοχλό 
Ανοίγµατος και Ποδόφρενο 
Ακινητοποίησης κατάλληλος 
για Μηχανική Ανύψωση 

60 285,00 17.100,00 

2 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας 
660 λίτρων µε πλαστικό καπάκι µε 
τέσσερις τροχούς, µε ποδοµοχλό 
ανοίγµατος και ποδόφρενο 
ακινητοποίησης κατάλληλος για 
µηχανική ανύψωση 

30 239,00 7.170,00 
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3 Ανταλλακτικές ρόδες απλές για 
µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 
λίτρων 

101 7,20 727,20 

4 Ανταλλακτικές ρόδες µε απλό 
ποδόφρενο για µεταλλικούς κάδους 
1.100 & 660 λίτρων 

100 9,30 930,00 

5 Ανταλλακτικό καπάκι κάδου για 
µεταλλικούς κάδους 1.100 λίτρων 

15 55,00 825,00 

6 Ανταλλακτικό καπάκι κάδου για 
µεταλλικούς κάδους 660 λίτρων 

10 42,00 420,00 

7 Ανταλλακτικός µηχανισµός 
ανύψωσης 

20 10,00 
 

200,00 

 Σύνολο Οµάδας Α:   27.372,20 

 

 ΦΠΑ 24%   6.569,33 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   33.941,53 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ. 
 
 
∆) στην εταιρία 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 αναδόχου 
την οµάδα Β της διακήρυξης,  αντί του συνολικού ποσού των 3.839,04€ συµ/νου 
ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Β 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 360 
λίτρων µε πλαστικό καπάκι, 
µε ∆ύο Τροχούς 

10 76,00 760,00€ 

2 Πλαστικός Κάδος Χωρητικότητας 
240 Λίτρων µε Πλαστικό Καπάκι, µε 
∆ύο Τροχούς 

42 48,00 2.016,00€ 

3 Ανταλλακτικός µηχανισµός 
ανύψωσης για πλαστικό κάδο 360 
λίτρων  

10 17,00 170,00€ 

4 Ανταλλακτικός µηχανισµός 
ανύψωσης για πλαστικό κάδο 240 
λίτρων 

10 15,00 150.00€ 

 Σύνολο Οµάδας Β:   3.096,00€ 

 

 ΦΠΑ 24%   743,04€ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   3.839,04€ 

 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  

ΕΥΡΩ & ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ. 

 

γ) Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 δύναται να 

τροποποιηθούν, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικείµενου. 

  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος 
 
Συν.  Πρακτικό Νο2/7-3-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
 

 
  

Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου  
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Ζαµάνης 
 
 

 
 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 07-03-2017 
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 7η Μαρτίου  2017, ηµέρα  Τρίτη   

και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 
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αριθ. 63/2016,  περ.3, Απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

& παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, 

προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στην αξιολόγηση των 

δικαιολητικών κατακύρωσης  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια  τροχήλατων και υπόγειων 

κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων»  

(Αριθµ. ∆ιακήρυξης 35345/19-12-2016), ύστερα από την αριθ.πρωτ. 

5268/22-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους: 

4. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

5. Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

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

 

Με το υπ’ αριθ.1 Πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας 
συντήρησης και επισκευής κάδων (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 35345/19-12-
2016), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε : 
 
1)Την ανάδειξη της  εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY) ως 
προσωρινού αναδόχου για  τις Οµάδες Γ & ∆ της διακήρυξης. 
 
 
2)Την ανάδειξη της επιχείρησης ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως προσωρινού 
αναδόχου για  την οµάδα Ε της διακήρυξης. 
 
3)Την ανάδειξη της  Η εταιρεία  ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS 
METAL) ως προσωρινού αναδόχου για  την οµάδα Α της διακήρυξης. 
 
 
4)Την ανάδειξη της  εταιρείας εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI) ως προσωρινού αναδόχου την οµάδα Β της 
διακήρυξης. 
 
Με την υπ΄αριθ.15/7-2-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 
 Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι παραπάνω εταιρείες κλήθηκαν  µε την υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 5268/22-2-2017 πρόσκληση της Επιτροπής  να προσκοµίσουν  σε 
σφραγισµένο φάκελο, έως 7/3/2017 & ώρα 11:00, τα προβλεπόµενα από το 
Παράρτηµα Β της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους  προσωρινούς  αναδόχους  την 
22/2/2017. 
 Οι  προσωρινοί ανάδοχοι  κατέθεσαν  στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών,  
ως εξής : 
 
1)Η εταιρεία  Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY) κατέθεσε µε 
αρ.πρωτ.6014/2-3-2017 στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως. 
 
 
2)Η επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κατέθεσε µε αρ.πρωτ.5856/1-3-2017 
στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως. 
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3) Η εταιρεία ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS METAL)  κατέθεσε µε 
αρ.πρωτ.5513/24-2-2017 στην υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως,  και τέλος, 
 
4) Η εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 
(HELESI)  κατέθεσε µε αρ.πρωτ.6008/2-3-2017 στην υπηρεσία τον 
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των  ανωτέρω 
φακέλων  και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε 
αυτούς.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των  φακέλων και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά αυτά, είναι πλήρη για όλες τις εταιρείες  και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το  Παράρτηµα Β της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η προµήθεια: 
1)στην  εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ECOSYNERGY), για  τις 
Οµάδες Γ & ∆ της διακήρυξης, 
 
2)στην  επιχείρηση ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , για την οµάδα Ε της 
διακήρυξης, 
 
3)στην εταιρεία  ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (GEKAS METAL), για  την 
οµάδα Α της διακήρυξης, 
 
4) στην εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 
(HELESI), για την οµάδα Β της διακήρυξης, 
  γιατί κατέθεσαν  όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
 
 
 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

      

 Η Πρόεδρος 
 
 
 

              Τα Μέλη 
 
 

 Χαλκιαδάκη Ελένη            1) Μαρουλάκη Ζωή  
 
 

          2)  Πατέλη Ειρήνη 
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