
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 3ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1256/30-1-2020  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, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και 

δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,  

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

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρόντες ήταν έξι 

(6) και απόντες δύο (2) ήτοι ο κ. Ξυριδάκης Παντελής και ο κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. Τον απόντα κ. 

Μπονάτσο Χαράλαμπο αναπλήρωσε ο κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.  

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  8Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/3-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 1567/4-2-2020 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΧΜΠΩΗ8-ΓΗ1



Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

απαιτείται η προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (:οδοκαθαρισμού, καλάθων, 

ανακύκλωσης και περιττωμάτων σκύλων). 

Με την υπ’ αρ.26/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το 

Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2019 

(ΑΔΑ: 6ΤΘΗΩΗ8-Λ1Ρ). 

Με την υπ’ αρ.196/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2019 (ΑΔΑ: 9Ψ4ΕΩΗ8-321). 

Η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου συνέταξε την υπ’ αρ.13/2019 μελέτη 

για την εν λόγω προμήθεια, εκτιμώμενης αξίας 59.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=14.376,00 ευρώ), 

ήτοι 74.276,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως 

πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005452302. 

Με την υπ’ αρ.589/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία αναρτήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο 

ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 19REQ005995865 και ΑΔΑ: 662EΩΗ8-N0A] εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση 

ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6634.0001, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 

οικονομικού έτους 2019, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 64.276,00 € θα βαρύνει αντίστοιχο Κ.Α. του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2020. 

Με την υπ’ αρ.274/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: η προμήθεια, ο τρόπος 

εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 13/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι 

του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΙΡ8ΩΗ8-Ω7Υ). 

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ.19033/20-12-2019 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία καταχωρήθηκε στις 

20-12-2019 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC006081692).  

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 9Ξ72ΩΗ8-ΜΞ5) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, δημοσιεύτηκε στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ» στις 23-12-2019 και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 14/01/2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ. 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το 1ο πρακτικό διενέργειας 

και αξιολόγησης προσφορών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

“Στο Ψυχικό στις 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 26/12-2-2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Σάκων 

Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (Αριθμ. Διακήρυξης 19033/20-12-2019). 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
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1) Ιωάννα Σάββα, Πρόεδρος 

2) Βενετία Δελλή, Τακτικό Μέλος 

3) Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τακτικό μέλος 

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00  την παραλαβή των φακέλων προσφορών. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει 

δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.  

Προσφορά υπέβαλε μόνο μία (1) εταιρεία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 

προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π).  

Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο από την παρακάτω εταιρεία: 

Α/Α Επωνυμία 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά. 

Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής: 

Α/Α Επωνυμία Δικαιολογητικά  

 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης  δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 Εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής 

 Αντίγραφο απόδειξης υποβολής 

δειγμάτων 

 Πρακτικό Δ.Σ. Συμμετοχής και 

εξουσιοδότηση 

 Αμιγές Πιστοποιητικό 

ιστορικότητας ΓΕΜΗ 

 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

 Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο 
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ΓΕΜΗ, Εκπροσώπηση   

 Αποδεικτικό ενημερότητας για 

χρέη προς το Δημόσιο 

 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής 

ενημερότητας (4) 

 ΦΕΚ Ανακοίνωση Καταχώρησης 

στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις (10) 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η συμμετέχουσα εταιρεία υπέβαλε όλα τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, και διαπίστωσε τα παρακάτω:  

 Η προσφορά της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της  οικονομικής προσφοράς, της προσφερόμενης Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έγινε δεκτή κατά τα παραπάνω. 

Η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επωνυμία  Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 

με ΦΠΑ 

 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

74.003,20 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 19033/20-12-2019 Διακήρυξη Δημάρχου  

2. την υποβληθείσα προσφορά 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.»  ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας Σάκων Απορριμμάτων και 

Ανακύκλωσης”.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περ. θ και ιδ του ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 A/09-08-2019) και ισχύει, η 

Οικονομική Επιτροπή: 

«[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 

περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το 1ο πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης  

Επισημαίνεται ότι κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

N.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 3 παρ.1 περ. θ’ και ιδ’ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 A/09-08-2019), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του N.4412/2016, 

5. Τις υπ’ αρ.26/2019, 196/2019 και 274/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ’ αρ.13/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

7. Την υπ’ αρ.589/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ.19033/20-12-2019 διακήρυξη του Δημάρχου, 

9. Το από 14-1-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

1. Το 1ο πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
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2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης  

 

Επισημαίνεται ότι κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

N.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

3ην Φεβρουαρίου 2020 

Ψυχικό, 4-2-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χαροκόπος Παντελής 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΧΜΠΩΗ8-ΓΗ1
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