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από το πρακτικό της 23
ης

/ 27-11-2013 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:: «Προμήθεια υπόγειων 

κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων». 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, ώρα 4:00μμ., συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την 

με αριθμό πρωτοκόλλου 17768/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 

που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος 

3. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κο Μέλος 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος 

5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος 6. Στάθης Νικόλαος, Μέλος 

Απόντες 

7. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 

υπάλληλος Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:: «Προμήθεια υπόγειων 

κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων». 

 

 

Το ανωτέρω θέμα το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε 

υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 
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«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1
 
ε, του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες». 

Βάσει της με αριθμό 164/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υπόγειων 

κάδων απορριμμάτων», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. 15933/23-10-2013 

(ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ6Ι-2ΝΞ) σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ., καθώς 

και στις εφημερίδες: «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» στις 26-10-2013, «Κόσμος» 

στις 24-10-2013, «Νέα Φάρσαλα» στις 25-10-2013, «Η Ναυτεμπορική» στις 24-10-

2013, «Χρηματιστήριο» στις 26-10-2013, «Ελευθερία» στις 24-10-2013, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες περί των δημοσιεύσεων διατάξεις. 

Στο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 18 Νοεμβρίου 2013 έλαβαν μέρος οι κάτωθι 

διαγωνιζόμενοι: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

1 EcoSynergy – Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2 
Ένωση προμηθευτών:  " ECOSIGNAL d.o.o. Beograd 

(Ε.Π.Ε.) – Παπαδοπούλου Χρυσή" 

Σύμφωνα δε με το από 18-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή κατά το 

στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, της καταγραφής και ελέγχου της πληρότητας 

των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν, έγινε δεκτή η διαγωνιζόμενη 

επιχείρηση «EcoSynergy – Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώ αποκλείστηκε από 

τη διαγωνιστική διαδικασία  η Ένωση προμηθευτών: " ECOSIGNAL d.o.o. Beograd 

(Ε.Π.Ε.) – Παπαδοπούλου Χρυσή", για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο 

σχετικό πρακτικό. 

Δεδομένου ότι κατά του Πρακτικού Ι, με βάση το οποίο αποκλείστηκε η συμμετοχή του 

ενός εκ των δύο διαγωνιζόμενων, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Επιτροπή προέβη 

ακολούθως στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς που έγινε 

δεκτή, καθώς και στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου «EcoSynergy – Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  

και για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν αντίστοιχα το από 20-11-2013 Πρακτικό ΙΙ 

(Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) και το από 27-11-2013 Πρακτικό ΙΙΙ – 

Γνωμοδότηση  (Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών). 

Με την από 27-11-2013 γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αγιάς, η Επιτροπή εισηγείται να κατακυρωθεί η προμήθεια: «Προμήθεια υπόγειων 

κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων» στη μειοδότρια προσφορά που αντιστοιχεί στην 

προσφορά της επιχείρησης «EcoSynergy – Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με 

ποσοστό έκπτωσης 4 (τέσσερα) % και προσφερόμενη τιμή 84.000,00 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ) και παραδίδει το πρακτικό του διαγωνισμού, τη σχετική γνωμοδότηση και το 

σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

προκειμένου να προβεί στην έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 

Α) Να εγκρίνετε με απόφασή σας την κατακύρωση του διαγωνισμού για  την 

προμήθεια: «Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων» στη 

μειοδότρια προσφορά που αντιστοιχεί στην προσφορά της επιχείρησης «EcoSynergy – 
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Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 4 (τέσσερα) % και 

προσφερόμενη τιμή 84.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Β) Να αναθέσετε στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την 

υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- την με αριθμό 178/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ6Ι-ΖΒΒ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί Έγκρισης διενέργειας προμηθειών του Δήμου Αγιάς, 

- την με αριθμό 8/2013 τροποποιημένη μελέτη του Δήμου Αγιάς για την 

«Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», 

- την υπ’ αριθμ.162/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩ6Ι-5ΓΒ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με τη ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2013, 

- την με αριθμό 164/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμ. 

πρωτ. 15933/23-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ6Ι-2ΝΞ) διακήρυξη του διαγωνισμού, 

- τις διατάξεις του Ν. 2286/95, 

- τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 

- τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- την από 27-11-2013 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 

- τις προσφορές των προμηθευτών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
1. Αποδέχεται την από 27-11-2013 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υπόγειων κάδων 

αποθήκευσης απορριμμάτων». 

 

2. Κατακυρώνει τον ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων» στη μειοδότρια προσφορά που 

αντιστοιχεί στην προσφορά της επιχείρησης «EcoSynergy – Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης τέσσερα (4) % και προσφερόμενη τιμή 

ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000,00) € πλέον του ΦΠΑ. 

 

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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