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                                                                     ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ                                   

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 33η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 28-08-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 426 
 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 33/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 28/08/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 20645/24-08-2018 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 
75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) 
τακτικϊν μελϊν βρζκθκαν παρόντα πζντε (5) τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι:                
                           Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)                1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)               2. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                                           
3. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                        3. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)   
4. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                      4. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)     
5. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)          
6. Παναγιϊτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)                     αν και κλικθκαν νόμιμα       
     

το 6
ο 

θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ, το αρικμ. πρωτ. 20571/23-08-2018 ζγγραφο 
του Αντιδθμάρχου, κ. Ν.Νικθτάκθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     

 
Θζμα: Ζγκριςη του 3ου

 
πρακτικοφ ελζγχου δικαιολογητικών κατακφρωςησ των ςυμβάςεων του Ανοιχτοφ, Δημόςιου και 

Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ τησ προμήθειασ με τίτλο «Κάδοι ςυλλογήσ βιοαποβλήτων και κάδοι κομποςτοποίηςησ οργανικών 
απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο Δήμο Αιγάλεω» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανόμενου 
Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00€, (αρ. διακήρυξησ 4/3682/2018  με αρ. ςυςτήματοσ ΕΗΔΗ 54474) 
 

κ. Πρόεδρε, 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1) Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) περί Δθμόςιων υμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, 
2) Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (Φ.Ε.Κ. 
87/07-06-2010, Σεφχοσ Αϋ). 

3) Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Βϋ/08-06-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ.. 
4) Σθν αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 διακήρυξη του Διμου Αιγάλεω που αφορά τθν προμικεια με τίτλο «Κάδοι ςυλλογήσ 
βιοαποβλήτων και κάδοι κομποςτοποίηςησ οργανικών απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο Δήμο 
Αιγάλεω» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00 €,  

5) Σθν αρικ. 80/20-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΦΚΩ6Ν-ΠΣΔ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνεται:  
i. Η αρ. 4/3682/2017 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αφορά τθν 

προμικεια κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων και κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ 
προγράμματοσ ςτο Διμο Αιγάλεω για το ζργο «Δράςεισ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αποβλιτων ςτο Διμο Αιγάλεω» με ΟΠ 
(MIS) 5001708. 

ii. Η δαπάνθ και θ διάκεςθ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 167.152,00 €, για τθν πλθρωμι τθσ παραπάνω προμικειασ. 

Θ Ε Μ Α: Ζγκριςη του 3ου πρακτικοφ ελζγχου δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ των 

ςυμβάςεων του Ανοιχτοφ, δημόςιου και Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ τησ 

προμήθειασ με τίτλο «Κάδοι ςυλλογήσ βιοαποβλήτων και κάδοι 

κομποςτοποίηςησ οργανικϊν απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ 

προγράμματοσ ςτο Δήμο Αιγάλεω» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

(ςυμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00 €, (αρ. διακήρυξησ 4/3682/2018  

με αρ. ςυςτήματοσ ΕΘΔΘ 54474) 
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iii. Η δαπάνθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.500,00 € για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ του διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ 
του Κ.Α. 30.6462 με τίτλο: «Δθμοςίευςθ προκθρφξεων» του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.  

iv. Η ςυγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του παραπάνω ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 
v. Η ςφνταξθ των όρων τθσ διακιρυξθσ του παραπάνω ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

6) Σθν υπ΄ αριθ. 18REQ002716875/26-02-2018 διακήρυξη του ωσ άνω ανοιχτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 
7) Σθν αριθ. πρωτ. 4454/26-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΒΘΩ6Ν-79Λ) περίλθψθ διακιρυξθσ του ωσ άνω ανοιχτοφ δθμόςιου 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

8) Σθν από 20-03-2018 προδικαςτική προςφυγή κατά τησ υπ’ αριθ. 4/3682/15-02-2018 διακιρυξθσ του Διμου Αιγάλεω για 
τθν «Προμικεια κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων και κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων» τθσ εταιρείασ «άββασ 
Γκζκασ και Τιόσ ΟΕ» για το Σμιμα 1 - Προμικεια 250 τεμαχίων μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 1.100 
λίτρων ζκαςτοσ. 

9) Σθν υπ’ αριθ. 343/22-03-2018  Πράξη Προζδρου 2
ου

 κλιμακίου περί οριςμοφ εξζταςθσ προςφυγισ και ειςθγθτι και κλιςθ 
επί αιτιματοσ αναςτολισ με τθν οποία αναςτζλλεται θ προγραμματιςμζνθ θμερομθνία αποςφράγιςθσ (30-03-2018 και ϊρα 13:00) 
μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν. 

10) Σθν υπ’ αριθ. πρωτ. 7560/27-03-2018 γνωμοδότηςη τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ Ενςτάςεων του Δήμου ςφμφωνα με τθν 
οποία κεωρεί ότι τα αναφερόμενα ςτθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία άββασ Γκζκασ και Τιόσ ΟΕ δεν 
μποροφν να οδθγιςουν ςε ακφρωςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ. 

11) Σο υπ΄ αριθ. πρωτ. 7726/28-03-2018 Τπηρεςιακό ημείωμα τησ Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών με το οποίο αναςτζλλεται 
θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ του 1ου ςταδίου (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικισ προςφοράσ του ωσ άνω ανοιχτοφ δθμόςιου 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ λόγω προςφυγισ και κλιςθσ επί αιτιματοσ αναςτολισ ςτθν  Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν. 

12) Σθν υπ’ αριθ. 157Α/30-03-2018 απόφαςη τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών – 2ο Κλιμάκιο Διαδικαςία 
Προςωρινήσ Προςταςίασ με τθν οποία αναςτζλλεται θ πρόοδοσ του διαγωνιςμοφ προκειμζνου να μθν υποβλθκοφν αιτιςεισ 
ςυμμετοχισ/προςφορζσ μζχρι τθν ζκδοςθ και δθμοςίευςθ απόφαςθσ επί τθσ υπό κρίςθ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

13) Σο από 12-04-2018 ζγγραφο του Σμήματοσ Καθαριότητασ και Ανακφκλωςησ προσ τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν - 
Σμιμα Προμθκειϊν με πρόςκετεσ απόψεισ τθσ Τπθρεςίασ περί προςταςίασ τθσ παραπάνω προμικειασ. 

14) Σθν υπ’ αριθ. 311/17-04-2018 απόφαςη τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών – 2ο Κλιμάκιο με τθν οποία 
απορρίπτεται θ προςφυγι τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία άββασ Γκζκασ και Τιόσ ΟΕ. 

15) Σθν 231/02-05-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΕΩ6Ν-ΕΩΟ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου με τθν οποία αποφαςίηεται: α) 
θ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ του παραπάνω ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ και β) ο οριςμόσ θμερομθνίασ 
αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν – τεχνικϊν προςφορϊν ςτισ 04-05-2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00. 

16) Σο αρ. πρωτ. 14802/06-06-2018 1
ο 

Πρακτικό αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών του παραπάνω διαγωνιςμοφ. 

17) Σθν 306/12-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΙ2Ω6Ν-ΑΧΠ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Διμου με τθν οποία εγκρίνεται:  
i. Σο αρ. πρωτ. 14802/06-06-2018 1

ο
 πρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του παραπάνω διαγωνιςμοφ. 
ii. Η ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με τισ εταιρείεσ ωσ εξισ: 

ΣΜΗΜΑ – 1 Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ. 

ΣΜΗΜΑ – 2 

FIL-ECO ΦΙΛ-ΕΚΟ Ι.Κ.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ. 

ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ. 

Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ. 

ΣΜΗΜΑ – 3 ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ. 

ΣΜΗΜΑ – 4 ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ. 

 
18) Σο αρ. πρωτ. 17581/06-07-2018 2

ο
 Πρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του ωσ άνω 

δθμόςιου, ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με το οποίο αναδεικνφονται ωσ προςωρινοί ανάδοχοι για τα τμιματα 1-4 του 
διαγωνιςμοφ οι κάτωκι εταιρείεσ: 

ΣΜΗΜΑ 1 - Προμικεια 250 τεμαχίων μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 1.100 λίτρων ζκαςτοσ: εταιρεία Χ. 
ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 92801/21-03-2018. 

ΣΜΗΜΑ 2 - Προμικεια 150 τεμαχίων τροχιλατων κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 360 λίτρων ζκαςτοσ: εταιρεία Χ. 
ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 92801/21-03 2018. 

ΣΜΗΜΑ 3 - Προμικεια 100 τεμαχίων κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 300 λίτρων ζκαςτοσ: 
εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 93273/26-03-2018. 

ΣΜΗΜΑ 4 - Προμικεια 400 τεμαχίων οικιακϊν ςυλλεκτϊν για τθ μεταφορά οργανικϊν αποβλιτων χωρθτικότθτασ 8-10 λίτρων 
ζκαςτοσ: εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 93273/26-03-2018. 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΓΩ6Ν-ΩΤΑ



 3
 

19) Σθν αρ. 364/10-07-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΞΩ6Ν-Ν3Η) απόφαςη Οικονομικήσ Επιτροπήσ με τθν οποία εγκρίνεται το παραπάνω 2
Ο
 

Πρακτικό αποςφράγιςθσ (αρ. πρωτ. 17581/06-07-2018) και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του ωσ άνω δθμόςιου, 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

20) Σθν αρ. πρωτ. 19357/30-07-2018 πρόςκληςη του Σμήματοσ Προμηθειών για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
ωσ άνω δθμόςιου, ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

21) Σο αρ. πρωτ. 19784/03-08-2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τησ εταιρείασ Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 
που αφορά ςτα τμιματα 1 και 2 του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474. 

22) Σο αρ. πρωτ. 19950/07-08-2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τησ εταιρείασ ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, 
ΝΙΚΟΛΑΟ που αφορά ςτα τμιματα 3 και 4 του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474. 

ασ διαβιβάηω: 
Σο αρ. πρωτ. 20567/23-08-2018 3

ο
 Πρακτικό τησ Επιτροπήσ με το οποίο μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν προτείνεται θ 

κατακφρωςθ τθσ προμικειασ με τίτλο «Κάδοι ςυλλογισ βιοαποβλιτων και κάδοι κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων ςτο 
πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο Διμο Αιγάλεω» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00 
€,  ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 διακιρυξθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ και παρακαλϊ να κζςετε 
το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για να αποφαςίςετε: 

Α) Σθν ζγκριςη του παραπάνω Πρακτικοφ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο «Κάδοι ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων και κάδοι κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο Διμο Αιγάλεω» 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00 €,  ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 
διακιρυξθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

Β)  Σθν κατακφρωςη του παραπάνω διαγωνιςμοφ ςτουσ κάτωκι οικονομικοφσ φορείσ ωσ ακολοφκωσ: 
 ΣΜΗΜΑ 1 - Προμικεια 250 τεμαχίων μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 1.100 λίτρων ζκαςτοσ, 
ςτθν εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ, με ςυνολικό τίμθμα 121.520,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%). 
 ΣΜΗΜΑ 2 - Προμικεια 150 τεμαχίων τροχιλατων κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 360 λίτρων ζκαςτοσ, ςτθν 
εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ, με ςυνολικό τίμθμα 10.602,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%). 
 ΣΜΗΜΑ 3 - Προμικεια 100 τεμαχίων κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 300 λίτρων 
ζκαςτοσ, ςτθν εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ, με ςυνολικό τίμθμα 18.414,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%). 
 ΣΜΗΜΑ 4 - Προμικεια 400 τεμαχίων οικιακϊν ςυλλεκτϊν για τθ μεταφορά οργανικϊν αποβλιτων χωρθτικότθτασ 8-10 
λίτρων ζκαςτοσ ςτθν εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ, με ςυνολικό τίμθμα 5.892,48 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24%). 

       τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.  
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε υπόψθ τθσ τισ 

ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

Α. το από 23-08-2018 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Ανοιχτοφ, Δθμόςιου και Ηλεκτρονικοφ 

Διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο «Κάδοι ςυλλογισ βιοαποβλιτων και κάδοι κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν 

απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο Διμο Αιγάλεω» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

(ςυμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00€, (αρ. διακιρυξθσ 4/3682/2018  με αρ. ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474), 

όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ απόφαςθσ.  

Β. τθν κατακφρωςη των ςυμβάςεων του παραπάνω διαγωνιςμοφ, ωσ εξισ: 

 ΣΜΘΜΑ 1 - Προμικεια 250 τεμαχίων μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 1.100 λίτρων 

ζκαςτοσ ςτθν εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με οικονομικι προςφορά: 

Α/Α 
Α/Α 

ΓΡΑΜ. 
ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ % ΠΟΟ 

1 1 

44613600-6: ΣΜΗΜΑ 1 - 
Προμικεια 250 τεμαχίων 
μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 
1.100 λίτρων ζκαςτοσ. 

Σεμάχιο 250 392 98.000,00 24 23.520,00 121.520,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ: 98.000,00   23.520,00 121.520,00 

 

 ΣΜΘΜΑ 2 - Προμικεια 150 τεμαχίων τροχιλατων κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 360 λίτρων 

ζκαςτοσ ςτθν εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με οικονομικι προςφορά: 
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Α/
Α 

Α/Α 
ΓΡΑ
Μ. 

ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 
% ΠΟΟ 

1 2 

44613800-8: ΣΜΗΜΑ 2 - Προμικεια 
150 τεμαχίων τροχιλατων κάδων 
ςυλλογισ βιοαποβλιτων 
χωρθτικότθτασ 360     λίτρων 
ζκαςτοσ. 

Σεμάχι
ο 

150 57 8.550,00 24 2.052,00 10.602,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ: 8.550,00   2.052,00 10.602,00 

 

ΣΜΘΜΑ 3 - Προμικεια 100 τεμαχίων κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 300 λίτρων 
ζκαςτοσ ςτθν εταιρεία ΚΑΡΑΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με οικονομικι προςφορά: 

Α/
Α 

Α/Α 
ΓΡΑ
Μ. 

ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 
% ΠΟΟ 

1 3 

ΣΜΗΜΑ 3 - Προμικεια 100 
τεμαχίων κάδων κομποςτοποίθςθσ 
οργανικϊν απορριμμάτων 
χωρθτικότθτασ 300 λίτρων ζκαςτοσ 

Σεμάχιο 100 148,5 14.850,00 24 3.564,00 18.414,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ: 14.850,00   3.564,00 18.414,00 

 

ΣΜΘΜΑ 4 - Προμικεια 400 τεμαχίων οικιακϊν ςυλλεκτϊν για τθ μεταφορά οργανικϊν αποβλιτων χωρθτικότθτασ 8-10 
λίτρων ζκαςτοσ ςτθν εταιρεία ΚΑΡΑΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με οικονομικι προςφορά: 

Α/Α 
Α/Α 

ΓΡΑΜ. 
ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΤΝΟΛΟ 
% ΠΟΟ 

1 4 

ΣΜΗΜΑ 4 - Προμικεια 400 τεμαχίων 
οικιακϊν ςυλλεκτϊν για τθ μεταφορά 
οργανικϊν αποβλιτων χωρθτικότθτασ 
8-10 λίτρων ζκαςτοσ 

Σεμάχι
ο 

400 11,88 4.752,00 24 1.140,48 5.892,48 

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ: 4.752,00   1.140,48 5.892,48 

     Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

                                                                                                                                                                 
                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αιγάλεω, 23-08-2018 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ Αρ. πρωτ. 20567 
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 

3
ο
 ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

 ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΑΝΟΙΧΣΟΤ, ΔΘΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕ 
ΣΙΣΛΟ «ΚΑΔΟΙ ΤΛΛΟΓΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. 24%) 
167.152,00 €.,  

(ΑΡ. ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 4/3682/2018  ΜΕ ΑΡ. ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΘΔΘ 54474). 
 

τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, ςιμερα τθν  23-08-2018 θμζρα Πζμπτη και ϊρα 11.00 οι υπάλλθλοι του Διμου 
Αιγάλεω, 

1. ΠΕΣΡΟ ΣΙΠΟΛΙΣΗ του πιλιου, ωσ πρόεδροσ του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων με βακμό Αϋ, 
2. ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΚΑΣΖΗ του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Εποπτϊν με βακμό Αϋ, 
3. ΕΛΕΝΗ ΓΟΝΙΔΗ του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν με βακμό Γϋ 

μζλθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ,  ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016  και των αρικ. 80/20-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΦΚΩ6Ν-
ΠΣΔ), 231/02-05-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΕΩ6Ν-ΕΩΟ) αποφάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ςυνεδρίαςαν για τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ των εταιρειϊν που υποβλικθκαν ςτον δθμόςιο, ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 
4/3682/15-02-2018 διακιρυξθσ του Διμου Αιγάλεω που αφορά τθν προμικεια με τίτλο «Κάδοι ςυλλογήσ βιοαποβλήτων και κάδοι 
κομποςτοποίηςησ οργανικϊν απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο Δήμο Αιγάλεω» ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00 €, κακϊσ και ςτθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου του 
διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474.  
θμειϊνεται ότι, η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ του παραπάνω ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ 
πραγματοποιήθηκε ςτισ 22-08-2018 ημζρα Σετάρτη. 
Θ επιτροπή αφοφ ζλαβε υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) περί δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν. 
2. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 διακιρυξθ του Διμου Αιγάλεω. 
3. Σο αρ. πρωτ. 14802/06-06-2018 1

ο
 Πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικϊν προςφορϊν και 

ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το οποίο όλοι οι ςυμμετζχοντεσ προκρίκθκαν ςτθν επόμενθ φάςθ 
του διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα: 

ΣΜΘΜΑ – 1  Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ. 

ΣΜΘΜΑ – 2 

  FIL-ECO ΦΙΛ-ΕΚΟ Ι.Κ.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ. 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ. 

  ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ. 

  Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ. 

ΣΜΘΜΑ – 3  ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ. 

ΣΜΘΜΑ – 4  ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ. 

 
4. Σθν αρ. 306/12-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΙ2Ω6Ν-ΑΧΠ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνεται το παραπάνω 1

ο
 

Πρακτικό (αρ. πρωτ. 14802/06-06-2018) αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικϊν προςφορϊν και ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του ωσ άνω δθμόςιου, ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

5. Σο αρ. πρωτ. 17581/06-07-2018 2
ο
 Πρακτικό αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του ωσ άνω δθμόςιου, ανοιχτοφ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με το οποίο αναδεικνφονται ωσ προςωρινοί ανάδοχοι για τα τμιματα 1-4 του διαγωνιςμοφ οι 
κάτωκι εταιρείεσ: 
ΣΜΘΜΑ 1 - Προμικεια 250 τεμαχίων μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 1.100 λίτρων ζκαςτοσ: 
εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 92801/21-03-2018. 
ΣΜΘΜΑ 2 - Προμικεια 150 τεμαχίων τροχιλατων κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 360 λίτρων ζκαςτοσ: 
εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 92801/21-03-2018. 
ΣΜΘΜΑ 3 - Προμικεια 100 τεμαχίων κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 300 λίτρων 
ζκαςτοσ: εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 93273/26-03-2018. 
ΣΜΘΜΑ 4 - Προμικεια 400 τεμαχίων οικιακϊν ςυλλεκτϊν για τθ μεταφορά οργανικϊν αποβλιτων χωρθτικότθτασ 8-10 
λίτρων ζκαςτοσ: εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 93273/26-03-2018. 
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6. Σθν αρ. 364/10-07-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΞΩ6Ν-Ν3Η) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνεται το 2
Ο
 Πρακτικό 

αποςφράγιςθσ (αρ. πρωτ. 17581/06-07-2018) και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του ωσ άνω δθμόςιου, 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

7. Σθν αρ. πρωτ. 19357/30-07-2018 πρόςκλθςθ του Σμιματοσ Προμθκειϊν για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
ωσ άνω δθμόςιου, ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

8. Σον αρ. πρωτ. 19784/03-08-2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 
που αφορά τα τμιματα 1 και 2 του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474. 

9. Σον αρ. πρωτ. 19950/07-08-2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, 
ΝΙΚΟΛΑΟ που αφορά τα τμιματα 3 και 4 του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474. 

10. Σο νομικό πλαίςιο που διζπει τθν αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 διακιρυξθ του Διμου Αιγάλεω του ωσ άνω δθμόςιου, 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

Προζβη, ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και ζλεγχο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που υποβλικθκαν ςτον δθμόςιο, ανοιχτό 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 διακιρυξθσ του Διμου Αιγάλεω που αφορά τθν προμικεια με τίτλο 
«Κάδοι ςυλλογισ βιοαποβλιτων και κάδοι κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν απορριμμάτων ςτο πλαίςιο πιλοτικοφ προγράμματοσ ςτο 
Διμο Αιγάλεω» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 167.152,00 €, κακϊσ και ςτθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474 ωσ κάτωκι: 

A. Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ τησ εταιρείασ Χ. ΧΡΙΣΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ, με αριθμό προςφορά ςυςτήματοσ 92801 
και αρ. πρωτ. 7513/26-03-2018 για το τμήμα 1 και 2 του διαγωνιςμοφ. 
Κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ» των τμθμάτων 1 και 2 του διαγωνιςμοφ 
με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474 τθσ εταιρείασ Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ, με αρικμό προςφορά ςυςτιματοσ 92801 
ελζγχκθκαν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω εταιρείασ ζναντι των όρων τθσ αρ. πρωτ. 4/3682/15-02-2018 
διακιρυξθσ και κρίκθκαν ωσ αποδεκτά. 

B. Ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ τησ εταιρείασ ΚΑΡΑΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ, με αριθμό προςφορά 
ςυςτήματοσ 93273 και αριθμό πρωτ. 7715/28-03-2018 για το τμήμα 3 και 4 του διαγωνιςμοφ. 
Κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ» των τμθμάτων 3 και 4 του διαγωνιςμοφ 
με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474 τθσ εταιρείασ ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ, με αρικμό προςφορά 
ςυςτιματοσ 93273 ελζγχκθκαν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω εταιρείασ ζναντι των όρων τθσ αρ. πρωτ. 
4/3682/15-02-2018 διακιρυξθσ και κρίκθκαν ωσ αποδεκτά.   

 
Κατόπιν των ανωτζρω, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
του ωσ άνω δθμόςιου, ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακιρυξθσ 4/3682/15-02-2018  γνωμοδοτεί ότι:  
 Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 92801 και αρικμό 

πρωτ. 7513/26-03-2018, που αφοροφν το Σμιμα 1 - Προμικεια 250 τεμαχίων μεταλλικϊν κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων 
χωρθτικότθτασ 1.100 λίτρων ζκαςτοσ και το Σμιμα 2 - Προμικεια 150 τεμαχίων τροχιλατων κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων 
χωρθτικότθτασ 360 λίτρων ζκαςτοσ κρίνονται ωσ αποδεκτά και προτείνεται θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του δθμόςιου, 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474  για τα τμιματα 1 και 2 ςτθν εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΑΚΗ 
ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 92801 και αρικμό πρωτ. 7513/26-03-2018. 

 Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 93273 
και αρικμό πρωτ. 7715/28-03-2018, που αφοροφν το Σμιμα 3 - Προμικεια 100 τεμαχίων κάδων κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν 
απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 300 λίτρων ζκαςτοσ και το Σμιμα 4 - Προμικεια 400 τεμαχίων οικιακϊν ςυλλεκτϊν για τθ 
μεταφορά οργανικϊν αποβλιτων χωρθτικότθτασ 8-10 λίτρων ζκαςτοσ κρίνονται ωσ αποδεκτά και προτείνεται θ κατακφρωςθ 
τθσ ςφμβαςθσ του δθμόςιου, ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 54474  για τα τμιματα 3 και 
4 ςτθν εταιρεία ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ  με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 93273 και αρικμό πρωτ. 7715/28-03-
2018. 

 
τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι λφνει τθν ςυνεδρίαςι τθσ. 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΓΝΘΙΟ ΣΩΝ ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 

Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
 

ΝΙΚΗΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΣΙΠΟΛΙΣΗ ΠΕΣΡΟ 

ΓΚΑΣΖΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

ΓΟΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 

 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΓΩ6Ν-ΩΤΑ


		2018-08-30T13:15:13+0300
	Athens




