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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-9-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..282/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-9-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Σεπτεµβρίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:00.. 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.  ..24339/8-9-2016.. 
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 στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την παροχή 
υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω 
αύξησης συντελεστών ΦΠΑ» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων 
σε διήµερο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016.». 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού   του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» για την οµάδα 2  
προϋπολογισµού  4.800,00€ πλέον  ΦΠΑ 24%.» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για Αποκατάσταση Ζηµιών από την 
Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 257/2016 ΑΟΕ περί Έγκρισης Έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.188.46 ευρώ για 
εξόφληση του µε αριθ. 357/2016 τιµολογίου της Αγγελικής Τριανταφύλλου 
νοµιµοτόκως και ποσού 145,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηµα της κα ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ περί αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3669/2008». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης 
Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 14ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..282/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Με την 69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η διενέργεια της 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων).  
 
Με την 179/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν i) η πίστωση 
συνολικού ποσού 45.384,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε τίτλο «∆απάνες 
Καθαρισµού Υψηλών ∆ένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλ Κήπων και Κοινοχρήστων 
Χώρων» για την εξόφληση των σχετικών δαπανών, ii) οι τεχνικές προδιαγραφές της 
αριθµ. 12/2016 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και iii) καθορίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης. 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 16019/1022/13-06-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  29/06/2016. 
 
 Τη Τετάρτη 29/07/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – 
περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων)» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 111/2016 απόφαση 

ΑΔΑ: 7Η63Ω93-6ΞΧ



Σελίδα 3 από 10 
 

Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της ανωτέρω προµήθειας. 
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  προσήλθαν και κατέθεσαν  
προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

� ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
� ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
� HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.   
� ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
� ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
� ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ 

1.  
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα, την 29 Iουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και 
µεταφορών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), Υπηρεσιών 
Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών 
Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των 
αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου, που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθ. 111/2016 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, και κατόπιν της υπ' 
αριθ. Πρωτ. 16031/13-06-2016            έγγραφης πρόσκλησης για συνεδρίαση της 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1.  Κωστάκης ∆ηµήτριος -∆ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος,    

2.  Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ∆ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 

3.  Ραµπίδης Ελευθέριος – ∆ηµοτικός Υπάλληλος, τακτικό µέλος. 

 

Αφού η επιτροπή έλαβε υπ' όψιν τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη 
του διαγωνισµού στις 09:00 π.µ. Κατόπιν, κλήθηκαν όσοι επιθυµούν να πάρουν 
µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθαν 

κατά σειρά και παρέδωσαν εµπροθέσµως τους φακέλους προσφορών  οι παρακάτω 
υποψήφιοι ανάδοχοι: 
 
1) ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
2) ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
3) HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.   
4) ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
5) ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
6) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ 
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 Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά 
σειρά επίδοσης και µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 

-1- 
 Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών δηλαδή 09:30 π.µ. και µη 

υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και συνέχισε τη δηµόσια συνεδρίαση για την καταγραφή και τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης µονογράφοντάς τα. 

 
 Οι φάκελοι που περιέχουν τις οικονοµικές προσφορές παρέµειναν 
σφραγισµένοι, αναγράφηκαν σε αυτούς οι ίδιοι αύξοντες αριθµοί µε τους αντίστοιχους 
φακέλους προσφορών  και µονογράφτηκαν. 
 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των 
συµµετεχόντων, όσοι παρίσταντο στην αίθουσα του διαγωνισµού εξήλθαν, η 
επιτροπή συνεδρίασε µυστικά και έλεγξε τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων. Από 
τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω: 
  
Για την εταιρεία ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ: 
 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η σύµβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων εκσκαφών – κατεδαφίσεων και κατασκευών  µε την εταιρεία ΣΑΝΚΕ 
Ε.Π.Ε. κατατέθηκε σε φωτοαντίγραφο χωρίς να φέρει επικύρωση από δικηγόρο ή 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
 
Για την εταιρεία ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία: 
1. δεν έχει άδεια συλλογής / µεταφοράς µη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 
της ΚΥΑ 50910/2727/2003, 

2. δεν έχει άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης µη µεταλλικών 
αποβλήτων και προσωρινής αποθήκευσης µεταλλικών και µη µεταλλικών 
αποβλήτων, ούτε είναι συµβεβληµένη µε εγκεκριµένα συστήµατα τα οποία 
οφείλουν να έχουν λάβει τις απαιτούµενες εγκρίσεις – άδειες και 

3. δεν έχει σύµβαση συνεργασίας για την ανακύκλωση 
αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε εγκεκριµένες εταιρείες 
που διαθέτουν την απαιτούµενη κατά τη κείµενη νοµοθεσία άδεια για τη συλλογή / 
µεταφορά µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.     

 
Για την εταιρεία  HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.  
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι πλήρη και σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη. 
    
Για την εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι πλήρη και σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη. 
 
Για την εταιρεία ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι πλήρη και σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη. 
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Για την εταιρεία ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ 
η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι: 

 
-2- 

1. Η υπεύθυνη δήλωση είναι ελλιπής διότι έχει παραλείψει να αναφέρει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για το αδίκηµα της απάτης, εκβίασης και 
πλαστογραφίας. 
2. ∆εν έχει καταθέσει ασφαλιστική ενηµερότητα. 
3. Η δραστηριότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου του δε 
σχετίζεται µε το αντικείµενο της διακήρυξης. 
 
   Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των φακέλων των τεχνικών προσφορών των 
συµµετεχόντων και στην µονογραφή του περιεχοµένου τους, ενώ οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών παρέµειναν σφραγισµένοι. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 
1) Την υπ’ αριθ. Πρωτ.16019/13-06-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 1022 

διακήρυξη, 
2) Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 
3) Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
4) Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των υποβληθέντων 

προσφορών των συµµετεχόντων. 
 

η Επιτροπή εισηγείται οµοφώνως: 
1) Τον αποκλεισµό των προσφορών των εταιρειών: 
 α)ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
 β)ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και  
 γ)ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ  
για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και 
 
2) Την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: 
 α) HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.    
β)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
γ)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
επειδή αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
    Οι οικονοµικές προσφορές των ανωτέρω θα ανοιχτούν σε επόµενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής, µετά από σχετική ειδοποίηση των διαγωνιζοµένων. 
 
   Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.» 
 
 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 20610/21-07-2016 
έγγραφο της στο Τµήµα Προµηθειών, το οποίο µε µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου κοινοποίησε το ανωτέρω Πρακτικό αυθηµερόν στους συµµετέχοντες. 
Κατά του Πρακτικού Νο1 υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η αριθµ πρωτ. 20738/22-7-2016 
ένσταση της εταιρίας HELLENIC WASTE RECYCLING S.A., η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε την οποία:  
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Τη Τρίτη 23/08/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) προκειµένου να εξετάσει την ανωτέρω ένσταση και συνέταξε 
την από 23/08/2016  Γνωµοδότηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης σύµφωνα µε την οποία: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα, την 23 Αυγούστου 2016, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 13:30 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και 
µεταφορών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), Υπηρεσιών 
Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών 
Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των 
αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου, που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθ. 111/2016 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την εξέταση της υπ' 
αρ. πρωτ 20738/22-07-2016 ένστασης που υποβλήθηκε απο την εταιρεία HELLENIC 
WASTE RECYCLING S.A. κατά του πρακτικού Νο1 της 29/06/2016 για την αποδοχή 
της συµµετοχής των εταιρειών: α)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και β)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  
∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1.  Κωστάκης ∆ηµήτριος -∆ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος,    
2.  Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ∆ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 
3.  Ραµπίδης Ελευθέριος – ∆ηµοτικός Υπάλληλος, τακτικό µέλος. 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 28/80 η ένσταση είναι εµπρόθεσµη και 
εξετάζεται στη συνέχεια. 
 Σχετικά µε τα αναφερόµενα στην ένσταση ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει να παρατηρήσει τα 
εξής: 
 Ο συµµετέχων έχει µε υπεύθυνη δήλωση αποδεχθεί τους όρους της 
διακήρυξης. Η προσκόµιση ή µη των αδειών κυκλοφορίας και των στοιχείων των 
αυτοκινήτων – µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει δεν είναι επί ποινή 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη. 
 
 Σχετικά µε τα αναφερόµενα στην ένσταση ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας 
ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ, η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει να παρατηρήσει τα 
εξής: 
1) Ο συµµετέχων έχει µε υπεύθυνη δήλωση αποδεχθεί τους όρους της διακήρυξης. Η 
προσκόµιση ή µη των αδειών κυκλοφορίας και των στοιχείων των αυτοκινήτων – 
µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει δεν είναι επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε 
τη σχετική διακήρυξη. 
2) Η επιτροπή κρίνει ότι η δραστηριότητα που ασκεί ο εν λόγω διαγωνιζόµενος είναι 
συναφής µε το αντικείµενο της διακήρυξης. 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν : 
1. Την υπ’ αριθ. πρωτ.16019/13-06-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 1022 
διακήρυξη, 
2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 20738/22-07-2016 ένσταση της  εταιρείας HELLENIC WASTE 
RECYCLING S.A. 
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προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την απόρριψη στο σύνολο της ένστασης της  
HELLENIC WASTE RECYCLING S.A. κατά της συµµετοχής της εταιρείας  
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και κατά της συµµετοχής της εταιρείας ΤΣΟΥΠΡΟΣ  
∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ, για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω.» 
 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και τα Πρακτικά τη Επιτροπής προτείνεται: 
 
 Ι) η έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-06-2016 της Επιτροπής.  
 
 ΙΙ) η έγκριση της από 23/08/2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής. 
ΙΙΙ) η απόρριψη της αριθµ. πρωτ. 20738/22-7-2016 ένσταση της εταιρίας HELLENIC 
WASTE RECYCLING S.A., στο σύνολο της καθώς η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: 
 

1. για τη συµµετοχή της εταιρίας «ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» θεωρεί ότι: 
Ο συµµετέχων έχει µε υπεύθυνη δήλωση αποδεχθεί τους όρους της 
διακήρυξης. Η προσκόµιση ή µη των αδειών κυκλοφορίας και των στοιχείων 
των αυτοκινήτων – µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει δεν είναι επί ποινή 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη. 

2. για τη συµµετοχή της εταιρίας «ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ θεωρεί ότι: 
1) Ο συµµετέχων έχει µε υπεύθυνη δήλωση αποδεχθεί τους όρους της 
διακήρυξης. Η προσκόµιση ή µη των αδειών κυκλοφορίας και των στοιχείων 
των αυτοκινήτων – µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει δεν είναι επί ποινή 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη. 2) Η επιτροπή κρίνει ότι η 
δραστηριότητα που ασκεί ο εν λόγω διαγωνιζόµενος είναι συναφής µε το 
αντικείµενο της διακήρυξης. 

 

 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως του θέµατος ως µέλος της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

                             
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/80   
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ 

 

Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης και Κοντάκης δήλωσαν παρών για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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 Ι) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/29-06-2016 της Επιτροπής του διαγωνισµού για 
την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)».  
 
 ΙΙ) Εγκρίνει την από 23/08/2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού 
για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)». 

ΙΙΙ) Απορρίπτει την αριθ. εισ. πρωτ. 20738/22-7-2016 ένσταση της εταιρίας 
HELLENIC WASTE RECYCLING S.A., στο σύνολο της καθώς: 
 

1. για τη συµµετοχή της εταιρίας «ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» θεωρεί ότι: 
Ο συµµετέχων έχει µε υπεύθυνη δήλωση αποδεχθεί τους όρους της 
διακήρυξης. Η προσκόµιση ή µη των αδειών κυκλοφορίας και των στοιχείων 
των αυτοκινήτων – µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει δεν είναι επί ποινή 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη. 

2. για τη συµµετοχή της εταιρίας «ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ θεωρεί ότι: 
1) Ο συµµετέχων έχει µε υπεύθυνη δήλωση αποδεχθεί τους όρους της 
διακήρυξης. Η προσκόµιση ή µη των αδειών κυκλοφορίας και των στοιχείων 
των αυτοκινήτων – µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει δεν είναι επί ποινή 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη. 2) Η επιτροπή κρίνει ότι η 
δραστηριότητα που ασκεί ο εν λόγω διαγωνιζόµενος είναι συναφής µε το 
αντικείµενο της διακήρυξης. 

  

 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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