
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10027/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,    

7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ. 

Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του ανοικτού φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, 

 για την σύναψη σύμβασης για την διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής  

που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο με  την  υπ΄αριθμ.  75/2019  απόφασή  του, ενέκρινε  τη διενέργεια 

πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). 

 Στη   συνέχεια  με  την υπ΄αριθμ.  90/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής καθορίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συντάχθηκε η υπ΄αριθμ. 8048/2019 διακήρυξη του Δημάρχου. 

 Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 26/06/2019  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και στον οποίο έλαβαν 

μέρος οι παρακάτω εταιρείες  : 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 139/11-7-2019 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 10604/15-7-2019 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ψ6ΣΨΩΗ8-1ΗΘ



 

 1/   ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ–ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 222 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

           2 /   Κ.  &  Β.  ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ  Ε.Ε. –Ν.  ΑΡΤΑΚΗ,  ΧΑΛΚΙΔΑ 

            3/   ΟΙΚΑΝΟ  Ε.Π.Ε. – ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 οι   οποίες έγιναν δεκτές, καθώς κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Ακολούθως  η  επιτροπή  προέβη  στη  διαδικασία  ανοικτής  φανερής πλειοδοτικής προσφοράς, κατά 

την οποία πρώτος πλειοδότης ήταν η εταιρεία Κ. & Β. ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ  Ε.Ε. με τελική τιμή προσφοράς τα 129,00 € 

/ ανά όχημα. 

 Με   βάση   τα   ανωτέρω   καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  εγκρίνει :   α)  το  από  26/06/2019  

πρακτικό  της  Επιτροπής  και β) να  κατακυρώσει  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  ανοικτού  –  

φανερού πλειοδοτικού  διαγωνισμού  στην εταιρεία  Κ. & Β. ΚΟΝΤΖΙΔΗΣ Ε.Ε.  που αναδείχθηκε τελευταίος 

πλειοδότης με τιμή προσφοράς 129,00 € ανά παραδιδόμενο όχημα.    

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις  διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

3. Την  υπ΄αριθμ.  75/2019  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, 

4. Την υπ΄αριθμ.  90/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής, 

5. Το  από  26/06/2019  πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Εγκρίνει  το  από  26/06/2019  πρακτικό  της αρμόδιας Επιτροπής  και  

β) Κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  ανοικτού  –  φανερού πλειοδοτικού  διαγωνισμού    

στην εταιρεία Κ.& Β.ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ Ε.Ε., Ν. Αρτάκη, θέση  Βατώντα-Εύβοια, ΑΦΜ 998084341 που αναδείχθηκε 

τελευταίος πλειοδότης με τιμή προσφοράς 129,00€ ανά παραδιδόμενο όχημα.    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Ιουνίου 2019 

Ψυχικό, 15-7-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ6ΣΨΩΗ8-1ΗΘ
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