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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 64/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Εξέταση προσφορών για την 
ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων-Κατακύρωση αποτελέσματος 
( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 6 του μήνα Ιουνίου του έτους 2012, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
6542/11/31-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος  3) Νικολόπουλος Φώτιος 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία και 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Καραβίας Γεώργιος 2) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 3) Κόντος Σταύρος  και 
4) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας κ. Αγανίκη Καβακοπούλου και αντί του τρίτου το 
αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση επί του 

1ου θέματος της Η.Δ.. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5371/9-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης 
Δημοτικής Αστυνομίας επί του θέματος : 
 
 
Θ Ε Μ Α : Εξέταση προσφορών για ανακύκλωση εγκαταλειμμένων 
οχημάτων – Κατακύρωση αποτελέσματος 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Βάσει : 

- του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/05.03.2004) για τα Οχήματα στο τέλος 
κύκλου ζωής τους,  

- της Κ.Υ.Α. 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β΄/22.12.2003) περί μέτρων και όρων 
στερεών αποβλήτων,  

- της Κ.Υ.Α. 105136/2004 (ΦΕΚ 907/τ.Β΄/17.06.2004) περί εγκρίσεως του 
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ),  

- του άρθρου 1 παρ. 10 του Ν. 3731/2008 σύμφωνα με το οποίο μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της 
τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

- του υπ΄αριθμ. πρωτ. 1922/21.02.2012 εγγράφου μας προς την Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου, 



- της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3258/23.03.2012 απάντησης της δικηγόρου του Δήμου 
κας Ζ. Δρόσου  

 

o Δήμος μας πρέπει να συνάψει εκ νέου σύμβαση με εταιρεία ανακύκλωσης ΟΤΚΖ 
για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων, λόγω του ότι το υφιστάμενο 
ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία “CABER ATHENS RECYCLING S.A.” έχει ήδη 
λήξει από τον Φεβρουάριο του 2012. 

 

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3446/28.03.2012 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση 
προσφορών περί ΟΤΚΖ που εξέδωσε η Υπηρεσία μας, κλήθηκαν στις 29.03.2012 
από την Υπηρεσία μας, μέσω ειδοποίησης FAX αλλά και τηλεφωνικώς, όλες οι μέχρι 
σήμερα 15 πιστοποιημένες από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων 
Ελλάδος) εταιρείες ΟΤΚΖ (οχημάτων στο τέλος κύκλος ζωής τους) της Αττικής να 
αποστείλουν τις σφραγισμένες  προσφορές τους στο Δήμο μας, όπως προκύπτει 
από τα επισυναπτόμενα ισάριθμα αποδεικτικά αποστολής FAX. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν δεκαήμερη και άρχιζε την 30.03.12 και 
έληγε την 09.04.12. 

 

Εν συνεχεία της ανωτέρω πρόσκλησης, υπεβλήθησαν οι ακόλουθες προσφορές: 

 

1. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3583/02.04.2012 προσφορά σε ανοιγμένο 
φάκελλο της εταιρείας “Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ” 

2. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3597/02.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“ARCHIMEDES NEONAKIS S.A.” 

3. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3608/02.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.”  

4. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3585/02.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“Κ.Ο.ΑΝ.Ο. Α.Ε.” 

5. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3668/03.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“ΑNTYMET PLUS” 

6. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3681/03.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“ΑTHENS RECYCLING S.A.” 

7. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3951/05.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“ECO CARS Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ”  

8. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3949/05.04.2012 κλειστή προσφορά της εταιρείας 
“Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ” 

9. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 4374/11.04.2012 προσφορά της εταιρείας 
“ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” η οποία όμως μας 
παραδόθηκε από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε ανοιγμένο 
φάκελλο και εκπροθέσμως. 

 

Μέχρι πριν την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την 
απόφαση για την κατακύρωση των αντίστοιχων προσφορών ελάμβανε η 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

 

Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις προαναφερόμενες 
συλλεχθείσες προσφορές, προς γνώση σας και τις δικές σας νόμιμες ενέργειες, 
σχετικές με την επιλογή εταιρείας συνεργασίας με τον Δήμο μας.  



 

Συν.: - 9 φάκελλοι προσφορών ισάριθμων εταιρειών 

- Πίνακας αποδεκτών 15 εταιρειών ΟΤΚΖ με ισάριθμα αποδεικτικά αποστολής FAX 
- Αντίγραφο της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3446/28.03.2012 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
- Αντίγραφο της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3258/23.03.2012 γνωμοδότησης της Νομικής 

Συμβούλου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου 
 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος άνοιξε τις εξής επτά (7) εκ των συνολικά εννέα 
(9) υποβληθεισών προσφορών, δεδομένου ότι α) η υπ΄αριθμ. πρωτ. 
3583/02.04.2012 προσφορά σε ανοιγμένο φάκελλο της εταιρείας “Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ” και β) η αριθ. υπ΄αριθμ. πρωτ. 4374/11.04.2012 προσφορά της 
εταιρείας “ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” η οποία παραδόθηκε 
από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε ανοιγμένο φάκελλο και 
εκπροθέσμως, κρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα ως απαράδεκτες και ως εκ τούτου 
δεν εξετάσθηκαν : 
 
 

 
1.  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. - ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ.2105537000, 

        www.neonakismetals.gr, FAX 2105537050, η οποία προσέφερε τιμή 60,00 € για κάθε    
εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που θα περισυλλέγεται. 

 
2. ΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ - ΘΕΣΗ "ΣΑΜΑΡΘΙ" (ΒΙΟΠΑ), ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ,Ν.Α.  ΤΣΙΒΟΛ

       ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2299046180-1, FAX 2299046181,  η οποία προσέφερε 
τιμή    76,00 € για κάθε    εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που θα περισυλλέγεται. 
 

3. Κ.Ο.ΑΝ.Ο. Α.Ε. ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΚΑΤΣΑΡΗ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 ΤΗΛ. 210-5596355/64/71/81, η 
οποία προσέφερε τιμή    63,00 € για κάθε    εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που θα 
περισυλλέγεται. 

 
4. ΕΤ PLUS Α.Ε.Β.Ε. - 9o ΧΛΜ ,Λ.ΝΑΤΟ , ΤΚ.19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,  ΑΝΤΥΜ

       ΤΗΛ.2105595483, FAX 2105595486, η οποία προσέφερε τιμή    80,00 € για κάθε    
εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που θα περισυλλέγεται. 

 
5.  EC
       ΤΚ.12242, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΗΛ.2103457115, 

O CARS Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 170,            
 www.eco-cars.gr,  

         FAX 2103453101, η οποία προσέφερε τιμή    100,00 € για κάθε    εγκαταλελειμμένο 
αυτοκίνητο που θα περισυλλέγεται. 

 
6. CABER ATHENS RECYCLING  S.A.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ- 

Λ.ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΤΗΛ. 210-5596303,2105595738, η οποία 
προσέφερε τιμή    50,00 € για κάθε    εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που θα περισυλλέγεται. 

 
7.     K.MAYΡOMATHΣ A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ, 19ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. 

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΛ. 210 5570351, η οποία προσέφερε τιμή    100,00 € για κάθε    
εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που θα περισυλλέγεται. 

 

 
 

 
Μετά την ανωτέρω διαδικασία ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 12/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Ειδικότερα η 
Οικονομική Επιτροπή, αφού έλεγξε όλες τις προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα 

http://www.neonakismetals.gr/
http://www.eco-cars.gr/


ότι την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Δήμο κατέθεσε η εταιρεία ECO 
CARS Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 170,   ΤΚ.12242, ΑΙΓΑΛΕΩ, 
ΤΗΛ.2103457115,  www.eco-cars.gr, FAX 2103453101, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 
3951/05.04.2012 οικονομική προσφορά της, κρίνοντας ότι αυτή υπερτερεί ως προς 
τους συνοδευτικούς όρους από την προσφορά της εταιρείας K.MAYΡOMATHΣ A.B.E.E., 
δεδομένου ότι συνεπάγεται μικρότερο κόστος για το Δήμο. 
 
 
Κατόπιν αυτών η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω, μελέτησε τα 
στοιχεία του σχετικού φακέλου και είδε τις διατάξεις : 
 

- του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/05.03.2004) για τα Οχήματα στο τέλος 
κύκλου ζωής τους,  

- της Κ.Υ.Α. 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β΄/22.12.2003) περί μέτρων και όρων 
στερεών αποβλήτων,  

- της Κ.Υ.Α. 105136/2004 (ΦΕΚ 907/τ.Β΄/17.06.2004) περί εγκρίσεως του 
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ),  

- του άρθρου 1 παρ. 10 του Ν. 3731/2008 σύμφωνα με το οποίο μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της 
τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

Την συνεργασία του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος με την Εναλλακτική Διαχείριση 
Οχημάτων Ελλάδος για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και την σύναψη σύμβασης με την εταιρεία :   
 
ECO CARS Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 170,   
ΤΚ.12242, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΗΛ.2103457115,  www.eco-cars.gr, FAX 2103453101, 
σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 3951/05.04.2012 οικονομική προσφορά της, η οποία 
κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
σκεπτικό της παρούσας. 

       
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  64/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

http://www.eco-cars.gr/
http://www.eco-cars.gr/


Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Καθ/τας & Δημ. Αστυνομίας 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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