
Σελίδα 1 από 7 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-7-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..222/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..112ης/20-7-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..20η Ιουλίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..20879/16-7-2015.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης 
Αντλητικού Πιεστικού Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα της κας Σπανοπούλου Μαρίνας για αποζηµίωση από πτώση 
δένδρου στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4321/15 
“Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας” (ΦΕΚ 32/21.03.15 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη προµήθεια 
εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102 και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
διαγωνισµού.». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», 
εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης»». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2 για την «Προµήθεια Γραφικής ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου - Φωτοτυπικού χαρτιού & εντύπων» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Επικαιροποίηση απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ  του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στη ζάντα και στο ελαστικό του αυτ/του του 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  του 
ΧΡΗΣΤΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στα  ελαστικά του αυτ/του του από πτώση σε 
λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις 
για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
6. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
 

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 222/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», 
εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης»». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
 Με την υπ’ αριθ. 48/20.03.2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος 
(πλύσιµο κάδων αποκοµιδής- κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων) µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού   και µε την υπ’ αριθ. 
138/12.05.2015 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α)η υπ’ αριθ. 
17/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  β) οι όροι διακήρυξης και γ)   η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 84.974,55€. 
 
 Έτσι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1060/14550/29.05.2015 διακήρυξη, ο 
διαγωνισµός ορίσθηκε ότι θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών 19.06.2015 και ώρα 15.00µ.µ. και ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών 26.06.2015 και ώρα 10.30π.µ.    
 
 Στις 26.06.2015 και ώρα 10.30πµ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
– Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων) , που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ 
.143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να διενεργήσει την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών .  
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  Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι εµπρόθεσµα είχαν 
υποβληθεί  προσφορές από τους κάτωθι: α) Περιβαλλοντική Μεταφορική Ανώνυµη 
Εταιρεία β )Παυλάκης Παύλου Κωνσταντίνος γ) Ανδρέας Μπαρούνης δ) Ελληνική 
Ανακύκλωση ΑΕΒΕ. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη  και 
συνέταξε το πρακτικό Νο1  που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο κάνει δεκτές στο σύνολο τους τις υποβληθείσες προσφορές και 
ορίζει να γίνει η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών την Πέµπτη 09.07.2015 
και ώρα 09.30 π.µ. 
 
 Την Τρίτη 07.07.2015 συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  για την εξέταση 
των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα κατά του Πρακτικού Νο1 από α) την  
Ελληνική Ανακύκλωση ΑΕΒΕ και β)τον Παυλάκη Κωνσταντίνο και συνέταξε το 
πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας , σύµφωνα µε το 
οποίο προτείνεται η απόρριψη στο σύνολο όλων των ενστάσεων και η συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων το άρθρο 72 του 
Ν.3852/10, και το Π∆ 28/1980 προτείνεται: 

• η έγκριση των πρακτικών  Νο1 & Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισµού  

• η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση 

Α.Ε.Β.Ε.» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος». 

• η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση 

Α.Ε.Β.Ε.» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Περιβαλλοντική Μεταφορικής 

Α.Ε.». 

• η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση 

Α.Ε.Β.Ε.» 

• η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Περιβαλλοντική 

Μεταφορικής Α.Ε.» 

•  η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Μπαρούνης Ανδρέας 

Γεώργιος» & 

• η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Εγκρίνει τα πρακτικά Νο1 & Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος 

(Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών 

Απορριµµάτων)», εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης» 

• Απορρίπτει το σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση 

Α.Ε.Β.Ε.» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος» 

για τους παρακάτω λόγους: 

� Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε το αριθµ. πρωτ. 
2912/2015 πιστοποιητικό Τµήµατος Ασφαλιστικών Μέτρων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστοποιείται ότι δεν έχει καταχωρηθεί δικαστική  
απόφαση  που να έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 
� Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε το αριθµ. πρωτ. 

9762/2015 πιστοποιητικό Τµήµατος Πινακίων Ειδικών ∆ιαδικασιών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστοποιείται ότι δεν έχει κηρυχθεί  σε 
κατάσταση πτώχευσης – παύσης πληρωµών. 
� Η εταιρία  Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε το αριθµ. πρωτ. 

7266/2015 πιστοποιητικό Τµήµατος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, πιστοποιείται ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία τους 
απόφαση άλλου δικαστηρίου που να κηρύσσει το συµµετέχοντα σε 
κατάσταση πτώχευσης. 
� Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε την επικυρωµένη 

βεβαίωση από 18/05/2015 του τµήµατος ∆ηµοσίευση Ειδικών 
∆ιαδικασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, βεβαιώνεται ότι «τα φυσικά 
πρόσωπα και οι ατοµικές επιχειρήσεις δεν είναι νοµικά πρόσωπα και ως 
εκ τούτου, βάσει των άρθρων 72 επ. ΑΚ και 786 Κ.Πολ.∆., δεν τίθενται 
σε καθεστώς εκκαθάρισης, ούτε διορίζεται εκκαθαριστής δυνάµει 
δικαστικής απόφασης.»  
� Η εταιρία  Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος κατέθεσε  υπ’ αριθµ. 

Φ2849/4542/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014 ανανέωση άδειας συλλογής και 
µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την 
οποία αυτή είναι εν ισχύ µέχρι 21/11/2019 και « η θεωρηµένη Μελέτη, οι 
Τεχνικές Εκθέσεις και τα συνοδευτικά / συµπληρωµατικά στοιχεία αυτής 
που υποβλήθησαν ... αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της (14) σχετικής 
Απόφασης και του παρόντος εγγράφου  και θα πρέπει να είναι στη 
διάθεση των αρµοδίων υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.» 
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� Η εταιρία  Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος πράγµατι κατέθεσε στοιχεία 
για τα γερανοφόρα οχήµατα (αρπάγες) µε αριθµούς κυκλοφορίας 
ΥΝΥ2717, ΖΥΟ6787, τα οποία είναι και τα δυο τρεις (3) άξονες. 

• Απορρίπτει το σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση 

Α.Ε.Β.Ε.» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Περιβαλλοντική Μεταφορικής 

Α.Ε.» για τους παρακάτω λόγους: 

� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 
2515/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι 
δεν έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής 
εκκαθάρισης. 
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 322/2015 

πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει 
δηµοσιευθεί απόφαση ούτε έχει ασκηθεί αίτηση στο µονοµελές 
Πρωτοδικείο Πειραιώς (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) µε την οποία να 
τίθεται σε αναγκαστική διαχείριση.  
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 

2512/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που να διορίζει εκκαθαριστή ή 
συνεκκαθαριστή στην εταιρία. 
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 

2514/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι 
δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση του άρθ. 106Ια του Πτωχευτικού 
Κώδικα. 
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 

2513/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι 
δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  
Πειραιώς (∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας), για διορισµό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού στην εταιρία. 
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 

2517/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι 
δεν έχει αίτηση µε αντικείµενο την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσής. 
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 869/2015 

πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Τµήµα Πτωχεύσεων,  
πιστοποιείται ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης η εταιρία.  
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 

2516/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι 
δεν έχει εκδοθει απόφαση που να διατάσσει το άνοιγµα της 
πρωπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. 
� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. πράγµατι κατέθεσε στοιχεία 

για τα γερανοφόρα οχήµατα (αρπάγες) µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΖΥ 
8034 και ΜΕΖ5075, εκ των οποίων το µεν πρώτο είναι διαξονικό ενώ το 
δεύτερο τετραξονικό. 

• Απορρίπτει το σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση 

Α.Ε.Β.Ε.» για τους παρακάτω λόγους: 

� Η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε την αριθµ. πρωτ. 
Φ342/1227/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/29-03-2015, όπως τροποποιήθηκε - ανανεώθηκε 
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και ισχύει µε την φ/342/3159/περιβ-σα/16-06-2015 Άδεια για τη 
δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικύνδυνων στερεών 
αποβλήτων. 
� Η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε την αριθµ. πρωτ. 

144493/2548/21-05-2012 γνωστοποίηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Στερων Αποβλήτων, της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, της 
Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής για τη   καταχώρησης της εταιρίας 
στο Μητρώο ∆ιαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων  
� Η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε την επικυρωµένη 

Σύµβαση µε την εταιρία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ Ο.Ε» 
για τη διάθεση στις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις της δεύτερης (ΑΕΠΟ 
73120/12 Περιφέρειά Αττικής, Α∆Α: Β41Ω7Λ7-64Ι) στερεών 
αποβλήτων. 
� Η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε την επικυρωµένη 

Σύµβαση µε την εταιρία – εγγεγραµµένο συλλογικό  σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων µε την επωνυµία «ΣΕ∆ΠΕΚΑΤ Α.Ε.» 

• Απορρίπτει το σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Περιβαλλοντική 

Μεταφορικής Α.Ε.» 

� Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση 
έναρξης Λειτουργίας Επαγγελµατικού Εργαστηρίου /Αποθήκης του 
άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 

• Απορρίπτει το σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου 

Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Μπαρούνης Ανδρέας 

Γεώργιος»  

� Η  εταιρία Μπαρούνης Ανδρέας Γεώργιος πράγµατι δε κατέθεσε  άδεια 
συλλογής και µεταφοράς ούτε άδεια λειτουργίας µονάδας 
ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων.  

• Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
 


