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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού :Αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και
γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την
ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, για την
υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση – Μεταφορά ογκωδών
απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και
κήπων» συνολικού προϋπολογισμού 34.049,16 €, (τριάντα
τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και δέκα έξι
λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Χολαργός σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00
π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 14-5-2021, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Χρήστος Πετράκης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως
ΈΚΤΑΚΤΟ και, προκειμένου να συζητηθεί, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των
παρόντων μελών της Οικ. Επιτροπής.
Η Οικ. Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως
ΈΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε
υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 8577/17-5-2021 Πρακτικό 2: Αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και γνωμοδότηση προς την
Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάση τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση – Μεταφορά
ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων»
συνολικού προϋπολογισμού 34.049,16 €, (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εννέα
ευρώ και δέκα έξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, ως ακολούθως:
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12021039 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου, τους όρους και
τις διατάξεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 6287/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 95/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 17
Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε στα γραφεία της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου) η
Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
1. Βατικιώτη Αρτέμιο, πρόεδρο
2. Θεοχάρη Γεώργιο, μέλος
3. Κωτούλα Νικόλαο, μέλος
Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό διενέργειας με αριθ. πρωτ. 7215/21.04.2021 του
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση –
Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και
κήπων», η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ
Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ως
προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 126/28-04-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ΄ αρ. 7868/0505-2021 πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού, να προσκομίσει σε σφραγισμένο
φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 13 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος κατέθεσε
εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών με αρ. πρωτ. 8442/14-5-21.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου, μονογραφή των
δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών, από τον οποίο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά
που κατατέθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 13 της
διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή
να κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια στην εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και έως
του ποσού των 27.459,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 6.590,16 €, ήτοι έως του ποσού των
34.049,16 € και να αναδειχθεί η εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ως οριστική ανάδοχος της
υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση – Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος
καθαρισμού δρόμων και κήπων», όπως ο ακόλουθος πίνακας:
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α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

2.

«Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης &
τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε
αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής,
ογκωδών & κλαδεμάτων του Δήμου». Ο
ανάδοχος με δικά του μέσα θα διενεργεί
τη μεταφορά και διαχείριση, από το
αμαξοστάσιο στην μονάδα επεξεργασίας
του.
«Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης &
τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε
αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής,
ογκωδών & κλαδεμάτων του Δήμου». Ο
δήμος θα διενεργεί τη συλλογή &
μεταφορά με ίδια μέσα, απευθείας στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου. Ο
ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείριση.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(tn)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€/tn)

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

40

52,50€

2.100,00€

642

39,50€

25.359,00€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

27.459,00 €
6.590,16 €
34.049,16 €

Για διαπίστωση των ανωτέρω σήμερα 17/05/2021, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το
οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βατικιώτης Αρτέμιος

Θεοχάρης Γεώργιος

Κωτούλας Νικόλαος
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1.Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 8577/17-5-2021 Πρακτικό 2: Αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την
ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση
– Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων»
συνολικού προϋπολογισμού 34.049,16 €, (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και
δέκα έξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
Προσφορών.
2. Κατακυρώνει την ανωτέρω προμήθεια στην εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και έως του ποσού των 27.459,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% 6.590,16 €, ήτοι έως του ποσού των 34.049,16 € και αναδεικνύει την εταιρεία
ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ως οριστικό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση – Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και
υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων», όπως ο ακόλουθος πίνακας:
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α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

2.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(tn)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€/tn)

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

40

52,50€

2.100,00€

642

39,50€

25.359,00€

«Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης &
τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε
αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής,
ογκωδών & κλαδεμάτων του Δήμου». Ο
ανάδοχος με δικά του μέσα θα διενεργεί
τη μεταφορά και διαχείριση, από το
αμαξοστάσιο στην μονάδα επεξεργασίας
του.
«Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης &
τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε
αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής,
ογκωδών & κλαδεμάτων του Δήμου». Ο
δήμος θα διενεργεί τη συλλογή &
μεταφορά με ίδια μέσα, απευθείας στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου. Ο
ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείριση.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

27.459,00 €
6.590,16 €
34.049,16 €

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η
προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.

Ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
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3.
4.
5.
6.

Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
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