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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,24/08/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 27245 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   

ΘΕΜΑ :ΕΗ∆  Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  «Μεταφοράς 
Βιοαποδοµίσηµων υλικών», συνολικού ποσού 67.666,80€, συµπ/νου ΦΠΑ. 
 
 
 
Με την αριθ.287/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών. 
 
Με την αριθ. 242/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε: α) η δαπάνη 
και έγινε η διάθεση της πίστωσης και β) η αριθ. 10/2018 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού.  
 
Με την αριθµ. 242/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21016/2392/15-06-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC003270637 2018-06-15) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  
29/06/2018.  

Με την αριθ. 310/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η προσωπική εταιρία µε 
την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», µε ΑΦΜ. 059049256 ∆ΟΥ 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, 
ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς βιοαποδοµίσηµων Υλικών», αντί του καθαρού 
ποσού των 41.409,00€, πλέον 9.938,16€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού 
ποσού των 51.347,16€, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά 
του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.  
 
Η αριθ. 210/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες µε  µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 2/8/2018 και ώρα 
15:18:58 µµ.  
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Με το αριθ. πρωτ. 26158/3-08-2018 πρόσκληση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε 
το προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθ. πρωτ. 26527/8-
8-2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Την Πέµπτη 16/08/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων 
συναγερµού πολιτικής άµυνας» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 252/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των διακιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο3/16-08-2018που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 

«η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η 
προµήθεια στην επιχείρηση του κ. Παυλάκη Κωνσταντίνου γιατί κατέθεσε όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης».   
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21016/2392/15-06-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC003270637 2018-06-15)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το Πρακτικό Νο3/1608/2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο3/16-08-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», 

µε ΑΦΜ. 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 

9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισµού µε 

τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς βιοαποδοµίσηµων Υλικών», αντί του 

καθαρού ποσού των 41.409,00€, πλέον 9.938,16€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί 

του συνολικού ποσού των 51.347,16€, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης».   

 
Κοινοποίηση:  ∆/νση Περιβάλλοντος   

           
Συν.  Τα αριθµ. Νο3/16-08-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


