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Εκ του υπ’ αριθ. 30/17-7-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   320/2018 Κατακύρωση της προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων για την αντι-
κατάσταση όσων καταστράφηκαν από τι πλημμύρες της 15-11-

2017 με την διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις 
δ/ξεις του άρθρεου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 32 του 
Ν.4412/16 παρ. 2 εδ. γ’ (λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφει-
λόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα), και κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή μόνο βάσει τιμής σε τιμές μονάδος 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  17-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 12891/13-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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 Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-

μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 4ο θέμα    της  ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 12673/10-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών,  στην 
οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 15-11-2017 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 του 
Ν. 4412/16 παρ. 2 εδ. γ΄ (λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα) 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 10633/4-6-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 
18REQ003269931) εκδόθηκε η υπ’ αρ. 247/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
(ΑΔΑ: 6ΔΜΑΩΚΠ-ΝΨΠ) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η πίστωση για την προμή-
θεια κάδων απορριμμάτων για την αντικατάσταση όσων καταστράφηκαν από τις πλημμύρες της 15-
11-2017 με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 παρ. 2 εδ. γ΄ (λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφει-
λόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μόνο βάσει τιμής 
σε τιμές μονάδος. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στην υπ’ αρ. 25/2018 θεωρημένη μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 360/10369/30-5-2018 Απόφαση Δη-
μάρχου (ΑΔΑ: Ω6ΟΥΩΚΠ-6Ξ9). 
 
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αρ. 369/11330/15-6-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) συ-
νολικού ποσού ύψους 24.601,60 € από τον Κ.Α.Ε. 64.7135.0001 η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
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Δεσμεύσεων με α/α 1 (ΑΔΑΜ: 18REQ003272044 , ΑΔΑ: 7Α4ΘΩΚΠ-15Χ) και εστάλη η υπ’ αρ. 
11680/21-6-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τις εταιρείες «ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο GMG GEKAS METAL GROUP, «Χρ. Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό 
τίτλο PWC O.E. και «Δ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.».  
 
Το Τμήμα Προμηθειών παρέλαβε προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες.  

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 «ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο 
GMG GEKAS METAL GROUP 

2 «Χρ. Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο PWC 
Ο.Ε. 

 
Από την εξέταση των ανωτέρω προσφορών προέκυψε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμε-
νων ειδών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στην υπ’ αρ. 25/2018 
θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Από την εξέταση των οικονομικών προσφορών προέκυψε ο παρακάτω πίνακας τιμών: 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 «ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με 
διακριτικό τίτλο GMG GEKAS METAL 
GROUP 

22.602,72 € 

2 «Χρ. Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δια-
κριτικό τίτλο PWC Ο.Ε. 

19.988,80 € 

 
Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης 
προσέφερε η εταιρεία «Χρ. Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο PWC Ο.Ε., η οποία κατέθεσε 
στον Δήμο και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία απαιτούνται σε διαδικασίες απευθείας ανάθε-
σης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ έως σήμερα, όπως φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

«Χρ. Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
με διακριτικό τίτλο PWC Ο.Ε. 

1. Ποινικά μητρώα διαχειριστών  
2. Φορολογική ενημερότητα (εταιρική) 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (εταιρική) 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ διαχει-

ριστών) 
5. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
6. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

Γ.Ε.Μ.Η. 
7. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρ-

ρυθμης εταιρείας 
8. Τροποποίηση καταστατικού 6-6-2018 
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Η προσφορά και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την κατακύρωση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την αντικατάσταση όσων κατα-
στράφηκαν από τις πλημμύρες της 15-11-2017 με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 παρ. 2 
εδ. γ΄ (λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα) και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μόνο βάσει τιμής σε τιμές μονάδος στην εταιρεία «Χρ. 
Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.”  με διακριτικό τίτλο PWC με έδρα στη θέση ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ-
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ στα Ιωάννινα, ΤΚ 45 500 , με ΑΦΜ: 800720908 , ΔΟΥ: Ιωαννίνων συνολικού 
ποσού ύψους 19.988,80 € (καθαρή αξία: 16.120,00 + ΦΠΑ 24% ποσού ύψους 3.868,80 €). 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει  την  κατακύρωση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την αντικατάσταση όσων 
καταστράφηκαν από τις πλημμύρες της 15-11-2017 με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 παρ. 2 εδ. γ΄ (λό-
γω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα) και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή μόνο βάσει τιμής σε τιμές μονάδος στην εταιρεία «Χρ. Χρηστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.”  με 
διακριτικό τίτλο PWC με έδρα στη θέση ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ-ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ στα Ιωάννινα, ΤΚ 45 500 , με 
ΑΦΜ: 800720908 , ΔΟΥ: Ιωαννίνων συνολικού ποσού ύψους 19.988,80 € (καθαρή αξία: 16.120,00 
+ ΦΠΑ 24% ποσού ύψους 3.868,80 €). 
 
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   320/2018  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 17-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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