
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 30ην του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16956/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης 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, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

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) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ  19ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

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

απαιτείται η προμήθεια διαφόρων τύπων κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης.  

  Σύμφωνα με την υπ’ αρ.17/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ως 

πρωτογενές, (ΑΔΑΜ: 20REQ006946483), οι προς ανάθεση συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας 96.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

24% (=23.064,00 ευρώ), ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 119.164,00 €, έχουν ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων [CPV: 44613600-6], 

εκτιμώμενης αξίας 20.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 2: Σύστημα εναπόθεσης περιττωμάτων ζώων συντροφιάς [CPV: 34928480-6], εκτιμώμενης αξίας 13.500,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 3: Καλαθάκι επιδαπέδιο [CPV: 44613700-7], εκτιμώμενης αξίας 20.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 4: Σύστημα Υπόγειου κάδου [CPV: 44613800-8], εκτιμώμενης αξίας 41.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. […]»  

Με την υπ’ αρ.186/2020 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 2020 (ΑΔΑ: Ω68ΡΩΗ8-

ΝΔ6). 

Με την υπ’ αρ.511/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑΜ: 20REQ006979427, 

ΑΔΑ: ΩK8ΓΩΗ8-ΩΜ1) εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.7135.0002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ενώ το υπόλοιπο 

ποσό της συμβατικής δαπάνης θα βαρύνει αντίστοιχο Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021. 

Με την υπ’ αρ.202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΧ4ΩΗ8-5ΒΔ), εγκρίθηκε η διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, οι 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρ.17/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η υπ’ αρ.πρωτ.9860/21-07-2020 προκήρυξη 

σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC007061873),  εκδόθηκε η υπ’ αρ.πρωτ.9861/21-07-2020 διακήρυξη Δημάρχου 

(ΑΔΑΜ:20PROC007062424), η οποία και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της μαζί με τα λοιπά 
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έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ο εν λόγω διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος: 83436. Επιπλέον, 

η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6Ψ95ΩΗ8-2Κ6) και στον εθνικό τύπο. Συγκεκριμένα, 

στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ». 

Επιπλέον, το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης ήταν διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 31-08-2020 και ώρα: 17:00. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  έγινε τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 04-09-2020 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και τη σύνταξη του 

σχετικού ενιαίου πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε από την ως άνω 

επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο στην αναθέτουσα αρχή, η Οικονομική Επιτροπή με 

την υπ’ αριθμ. 279/2020 απόφασή της (ΑΔΑ: 62ΠΡΩΗ8-4Μ4) καθόρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

του φακέλου των οικονομικών προσφορών τις 02/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  

Βάσει της ως άνω απόφασης, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η από 29-09-2020 σχετική ειδική 

πρόσκληση, με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

Κατά την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  φακέλων όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση των φακέλων των 

οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνέταξε το 2ο πρακτικό 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. 

Με την υπ’ αριθμ.295/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 686ΓΩΗ8-Ψ36) εγκρίθηκαν:  

1. Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά».  

2. Το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»  

3. Η ματαίωση της διαδικασίας για το τμήμα 2: Σύστημα εναπόθεσης περιττωμάτων ζώων συντροφιάς,  για το 

οποίο ο διαγωνισμός απέβη άγονος  

4. Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

ν.4412/2016, για το τμήμα 2 

5. Η  ανάδειξη των κατωτέρω οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού ανά τμήμα: 

i. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΕΒΕ» για το τμήμα 1. 

ii. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το τμήμα 4. 

iii. «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου» για το τμήμα 3. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η εν λόγω απόφαση, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιήθηκε στις 23-10-2020 στους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.295/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους στις 03-11-2020, μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αρ.πρωτ.15529/03-11-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ακολούθως, ανταποκρινόμενοι στην υπ’ αρ.πρωτ.15529/03-11-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού, υπέβαλαν εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή και 

κατέθεσαν σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου έγινε στις 17-11-2020, ημέρα Τρίτη, από την αρμόδια Επιτροπή, 

η οποία συνέταξε το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο 

υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

«Την 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, στην έδρα του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού 

Μαραθωνοδρόμου 95, στο Ψυχικό, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: 

Ω68ΡΩΗ8-ΝΔ6), προκειμένου να  αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ' 
αριθ. 83436 ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  κατόπιν της υπ’ αριθ. 9861/21-07-2020 Διακήρυξης Δημάρχου σχετικά με 

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», προϋπολογισμού 119.164,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  

1. Δεληγιώργη Αγγελική  ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός - Πρόεδρος 

2. Ζήκα Μαγδαλινή  ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός - Τακτικό Μέλος 

3. Λεονταρίτης Διονύσιος ΤΕ Διοικητικός - Τακτικό Μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αριθ. 9861/21-07-2020 Διακήρυξη Δημάρχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»,  

 το 1ο Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», 

 την με αρ. 279/2020 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου, με την οποία ορίστηκε ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «οικονομικών προσφορών» του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», η 

Παρασκευή 02-10-2020 και ώρα 10.00 πμ, 

 την από 29/09/2020 σχετική ειδική πρόσκληση, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» κατά την ίδια ημερομηνία  

 το 2ο  Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

 την με αρ. 295/2020 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκαν 

τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» 

 την με αρ. πρωτ. 15529/03-11-2020 ειδική πρόσκληση, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» κατά την ίδια ημερομηνία, υποβολής ηλεκτρονικά των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτούς και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, την 

προσκόμισή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο 

 Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά:  

1) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ την 05-11-2020, 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ την 10-11-2020 και 3) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ την 11-11-2020, και μετά κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του 
Δήμου τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης 1) με αρ. πρωτ. 15910/09-11-2020, 2) με αρ. πρωτ. 

16069/11-11-2020 και 3) με αρ. πρωτ. 16112/12-11-2020 αντίστοιχα, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι 
στην Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση των φακέλων ήταν 
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εμπρόθεσμη.  

 το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

προχώρησε στην διαδικασία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα 
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό 83436. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν 
τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των 

διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), οι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν.  

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
 

 Επωνυμία Προμηθευτή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΕΒΕ 

Α/Α Συστήματος: 83436 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: Δ/ΞΗ 9861/21-07-2020 
Αριθμός Προσφοράς: 186384 

1) Τα με αρ. πρωτ. 3285/02.09.2020, 3289/02.09.2020, 3290/02.09.2020 και 245061/03.09.2020 Ποινικά 
μητρώα μελών ΔΣ  

2) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και το σύνολο των 

απαιτήσεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
3) Την με αρ. πρωτ. 69559253/20.10.2020 Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς και την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
4) Την με αρ. πρωτ. 839810/24.09.2020 Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και 348255/09.10.2020, 

163350/15.07.2020 και 158254/13.07.2020 των μελών ΔΣ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και 
την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5) Τα με αρ. πρωτ. 305/16.09.2020, 303/16.09.2020, 27/16.09.2020 και 307/16.09.2020 Πιστοποιητικά 

αρμόδιων δικαστικών αρχών μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης κλπ., μη αναστολής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (taxisnet) και την 14.10.2020 ένορκη κατάθεση.  

6) Τα με αρ. πρωτ. 1577/19.0.2020, 9372/22.10.2020, 1239939.1803793/19.10.202, 
1239939.1803794/20.10.2020, 1239939.1803795/19.10.2020 Πιστοποιητικά επιμελητηρίων. 

7) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας (καταστατικό, κλπ) 

8) Ισολογισμοί της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση για τους κύκλους εργασιών. 
9) Πιστοποιητικά ISO κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και την ημερομηνία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 
10) Συμβάσεις κάδων απορριμμάτων συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή/και πρωτόκολλα παραλαβής. 

 

 Επωνυμία Προμηθευτή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 

Α/Α Συστήματος: 83436 
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: Δ/ΞΗ 9861/21-07-2020 

Αριθμός Προσφοράς: 186801 
 

 

1) Τo με ΑΠ 283536/25.09.2020 απόσπασμα ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εκδοθέν 
στο όνομα του κ. Κοσσυβάκη Κων/νου ως διαχειριστή & ομόρρυθμου εταίρου της εταιρίας. 

2) Την Α.Π 69694770/04.11.2020 Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας για την εταιρία ισχύος έως 04.12.2020 
3) Την με ΑΠ 619211/17.07.2020 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για την εταιρία ισχύος έως την 

15.01.2021. 

4) Το με ΑΠ 238742/28.09.2020 Γενικό Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη Νομικών περιορισμών  
για την εταιρία  

5) Την από 04.11.2020 εκτύπωση καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” για την εταιρία, όπως εμφανίζεται 
στο Taxisnet. 

6) Την υπ’ αρ. 602/09.11.2020 Ένορκη Κατάθεση ενώπιον Συμβολαιογράφου περί μη ύπαρξης νομικών 
περιορισμών & λόγων αποκλεισμού για την εταιρία (περιπτώσεις για τις οποίες δεν εκδίδονται πιστοποιητικά) 

7) Το με ΑΠ 9212/19.10.2020 Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρίας στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών. 

ΑΔΑ: ΡΩΓ9ΩΗ8-ΩΜΝ



  

8) Το με ΑΠ 1235078.1797943/21.10.2020 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η 
9) Το με ΑΠ 1235078.1797942/21.10.2020 Γενικό Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ περί καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και 

νόμιμης σύστασης της εταιρίας με σχετικές καταχωρήσεις του καταστατικού και των τροποποιήσεων του.  
10) Αντίγραφο τελευταίας τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας που καταχωρήθηκε 

στο ΓΕΜΗ με αρ. καταχώρησης 1714479/29.03.2019 

11) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε3 της εταιρίας έτους 2016 - στοιχεία χαρακτηρισμένα ως εμπιστευτικά 
12) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε3 της εταιρίας έτους 2017 - στοιχεία χαρακτηρισμένα ως εμπιστευτικά 

13) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε3 της εταιρίας έτους 2018 - στοιχεία χαρακτηρισμένα ως εμπιστευτικά 
14) Αντίγραφα βεβαιώσεων αποδοτικής λειτουργίας έντεκα (11) Δήμων: Βόλου, Κηφισιάς, Ελευσίνας, 

Περιστερίου, Λαρισαίων, Διονύσου, Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Περιστερίου, Παλ. Φαλήρου, Κοζάνης, 
Ελληνικού- Αργυρούπολης, με τα οποία πιστοποιείται η καλή λειτουργία των παραδόσεων της εταιρίας σε 

υπόγειους κάδους. 

15) Αντίγραφα πρωτοκόλλων παραλαβής επτά (7) Δήμων: Περιστερίου, Σκιάθου, Ήλιδας, Αλμυρού, 
Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Κοζάνης, Ελληνικού-Αργυρούπολης, με τα οποία πιστοποιούνται οι παραδόσεις 

της εταιρίας σε υπόγειους κάδους τύπου “SOTKON” καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. 
16) Αντίγραφα Συμβάσεων που σύναψε η εταιρία για υπόγειους κάδους ως παρ.2.2.9.2 Β4 διακήρυξης. 

 

 

1) Το με αρ. πρωτ. 15501/16.09.2020 Ποινικό μητρώο 

2) Η με αρ. πρωτ. 69698921/04.11.2020 Φορολογική ενημερότητα  

3) Η με αρ. πρωτ. 599741/13.07.2020 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

4) Η με αρ. πρωτ. 829252/22.09.2020 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

5) Η με αρ. πρωτ. 140923/06.07.2020 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) 

6) Η με αρ. πρωτ. 399366/02.11.2020 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) 

7) ΥΔ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.2.(α) της διακήρυξης 

8) Τα με αρ. πρωτ. 7709/26.08.2020, 7710/26.08.2020, 7711/26.08.2020 και 7712//26.08.2020 Πιστοποιητικά 
πρωτοδικείου 

9) Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (taxisnet) 

10) ΥΔ  σύμφωνα με το άρθρο2.2.3.2.(γ) της διακήρυξης 

11) ΥΔ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.3 της διακήρυξης 

12) ΥΔ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.7 της διακήρυξης 

13) Το με αρ. πρωτ. 1351/24.08.2020 Πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητήριου  

14) Το με αρ. πρωτ. 1709/03.11.2020 Πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητήριου 

15) Ε3 2016 

16) Ε3 2017 

17) Ε3 2018 

18) ΥΔ σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης κατάλογος πωλήσεων 

19) Σύμβαση με το Δημοτικό λιμενικό ταμείο Μήλου 

20) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου 

21) Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας 
22) Βεβαίωση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας 

23) Σύμβαση Δήμου Ιητών 

24) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Δήμου Ιητών 

25) Σύμβαση Δήμου Κορινθίων 

26) Βεβαίωση Δήμου Κορινθίων 

27) Βεβαίωση Ρεμπούλης, Τιμ 270/06.07.2019 

28) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., Τιμ 161/09.08.2017 και  

Τιμ 214/28.05.2017 

29) Ταυτότητα Χριστάκης Χρήστος 

30) Έναρξη δραστηριότητας Χριστάκης Χρήστος 

31) ΥΔ περί ισχύς των πιστοποιητικών νόμιμης σύστασης, μεταβολών και εκπροσώπησης 

32) ΥΔ ακρίβειας ιδιωτικών εγγράφων 

Η επιτροπή έχοντας  υπόψη: 

 Επωνυμία Προμηθευτή: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α/Α Συστήματος: 83436 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: Δ/ΞΗ 9861/21-07-2020 

Αριθμός Προσφοράς: 187084 
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1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
2. Την με αριθ. 9861/21-07-2020 Διακήρυξη Δημάρχου,  

3. Το 1ο Πρακτικό (αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά») του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», 

4. Την με αρ. 279/2020 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου, 
5. Την από 29/09/2020 σχετική πρόσκληση 

6. Το 2ο  Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 
7. Την με αρ. 295/2020 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκαν τα 

πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 
«Οικονομική προσφορά» 

8. Την με αρ. πρωτ. 15529/03-11-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

9. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των συμμετεχόντων , 
 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή: 
Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης ανά τμήμα ως εξής: 

 
i. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΕΒΕ», Αγίου Ιωάννου 19-Αίγιο Τ.Κ.25 100, Α.Φ.Μ.: 094270233, Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΙΟΥ, για το τμήμα 
1 της διακήρυξης : ‘Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων’, έναντι του 

ποσού των 20.350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλ. του συνολικού ποσού  των 25.234,00 €. 
ii.    «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Ελ. Βενιζέλου 9Α-Γλυφάδα Τ.Κ.166 75,  Α.Φ.Μ.: 

999327783, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  για το τμήμα 4 της διακήρυξης : ‘Σύστημα υπογείου κάδου’, έναντι του 

ποσού των 40.780,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλ. του συνολικού ποσού  των 50.567,20 €. 
iii. «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου», ΒΙΠΕ Ιωαννίνων- Ιωάννινα, Τ.Κ.: 45500, Α.Φ.Μ.: 105155917,  

Δ.Ο.Υ.: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το τμήμα 3 της διακήρυξης : ‘Καλαθάκι επιδαπέδιο’, έναντι του ποσού των 
12.510,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλ. του συνολικού ποσού  των 15.512,40 €». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) 

Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 

αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 

του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ-171 Α)  και ισχύει: «Στην απόφαση 

κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και επόμενα» του ν.4412/2016. 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

 «Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
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πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης  

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού ανά τμήμα ως εξής: 

i. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΕΒΕ», Αγίου Ιωάννου 19-Αίγιο Τ.Κ.25 100, Α.Φ.Μ.: 094270233, 

Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΙΟΥ, για το τμήμα 1 της διακήρυξης : ‘Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων’, έναντι του ποσού των 20.350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του 

συνολικού ποσού  των 25.234,00 €. 

ii.    «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Ελ. Βενιζέλου 9Α-Γλυφάδα Τ.Κ.166 75,  Α.Φ.Μ.: 

999327783, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  για το τμήμα 4 της διακήρυξης : ‘Σύστημα υπογείου κάδου’, έναντι 

του ποσού των 40.780,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του συνολικού ποσού  των 50.567,20 €. 

iii. «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου», ΒΙΠΕ Ιωαννίνων- Ιωάννινα, Τ.Κ.: 45500, Α.Φ.Μ.: 

105155917,  Δ.Ο.Υ.: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το τμήμα 3 της διακήρυξης : ‘Καλαθάκι επιδαπέδιο’, έναντι του 

ποσού των 12.510,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του συνολικού ποσού  των 15.512,40 €. 

 

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 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του 

Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.25 του άρθρου 

107 του Ν. 4497/2017, 

6. Τις υπ’ αριθμ. 186,2020, 295/2020 και 279/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Την υπ’ αριθμ.17/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

8. Την με αριθμ. πρωτ.9861/21-07-2020 Διακήρυξη Δημάρχου, 
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9. Την με αρ. πρωτ. 15529/03-11-2020 ειδική πρόσκληση, 

10. Το από 17-11-2020  3ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής περί αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

11. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού ανά τμήμα ως εξής: 

i. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΕΒΕ», Αγίου Ιωάννου 19-Αίγιο Τ.Κ.25 100, Α.Φ.Μ.: 094270233, 

Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΙΟΥ, για το τμήμα 1 της διακήρυξης: ‘Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων’, έναντι του ποσού των 20.350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του 

συνολικού ποσού  των 25.234,00 €. 

ii. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Ελ. Βενιζέλου 9Α-Γλυφάδα Τ.Κ.166 75,  

Α.Φ.Μ.: 999327783, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  για το τμήμα 4 της διακήρυξης: ‘Σύστημα υπογείου 

κάδου’, έναντι του ποσού των 40.780,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του συνολικού ποσού  των 

50.567,20 €. 

iii. «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου», ΒΙΠΕ Ιωαννίνων- Ιωάννινα, Τ.Κ.: 45500, Α.Φ.Μ.: 

105155917,  Δ.Ο.Υ.: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το τμήμα 3 της διακήρυξης: ‘Καλαθάκι επιδαπέδιο’, έναντι 

του ποσού των 12.510,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του συνολικού ποσού  των 15.512,40 €. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 389/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 30ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

30ην Νοεμβρίου 2020 

Ψυχικό, 8-12-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης  Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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