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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 31103 
∆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: Έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – 
εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€. 

 
 
 Με την υπ' αριθµ. 95/2017 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) µε την 
διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.    
  
 Με την υπ’ αριθµ. 158/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (AΔΑ:7Κ8ΧΩ93-

4ΟΚ, ΑΔΑΜ: 17REQ001597784 2017 -06-28) ψηφίστηκε α) η έγκριση της αριθµ. 6/2017 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος, β) η έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού και γ) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 129.437,40€ (ΑΑΥ 587/2017 Α∆Α: 6Λ8ΜΩ93-ΤΒΥ) µε 
χρέωση του Κ.Α. 35.6275.0006 µε τίτλο «∆απάνες για τη µεταφορά ογκωδών 
απορριµµάτων » στο ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 20026/1778/4-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι 
ακόλουθες:  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

7/7/2017 7/7/2017 29/07/2016 
& ΩΡΑ 15:00 

 
 Τη Παρασκευή 9/8/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – 
εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2017 
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απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό 
για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

71220 

 

22992/01-08-2017 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 

69915 22855/31-07-2017 

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 9ης Αυγούστου 2017  

που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο,  

  
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 09/08/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνεδρίασε η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 158/20-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 43847 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 20026/2017 
∆ιακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών 
απορριµµάτων» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 129.437,40€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. 
Πρόεδρος , 

 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Μέλος Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου 

3. Μέλος Όλγα Καψούρου 

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 20026/2017  διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για την ανάθεση της «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων» και το νοµικό πλαίσιο 
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 43847. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 29/07/2017 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 09/08/2017 και ώρα 10:00πµ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 43847 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, 
προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:   
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 Συµµετέχουσες εταιρείες Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
29/07/2017 00:03:02 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΠΑΥΛΟΣ 

28/7/2017 12:09:36 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

71220 

 

22992/01-08-2017 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΠΑΥΛΟΣ 

69915 22855/31-07-2017 

 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, και 
τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα 
εξής:  

 

1. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε 

εµπρόθεσµα σε ηλεκτρονική µορφή και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού.  

 

2. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ» 

επί ποινή αποκλεισµού, υπέβαλε δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται ότι έχει 
εκτελέσει συναφές έργο, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, άρθρο 2.2.6 παρ. 5  “Ο προσφέρων θα 
πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια σύµβαση µε 
σχετικό συναφές έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο 
προϋπολογισµό µε τον προκηρυσσόµενο...”. Ως εκ τούτου η επιτροπή απέκλεισε τη συµµετοχή 
της ως άνω εταιρείας από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
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Η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών την Τρίτη 
19/09/2017 και ώρα 10:30.» 

 

Το πρακτικό ολοκληρώθηκε στις 13/09/2017 και αναρτήθηκε στη αυθηµερόν στην 
πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(http:www.eprocurement.gov.gr, γεγονός που γνωστοποιήθηκε αµελιτί (13/9/2017, 
13:43:12) στους συµµετέχοντες µέσω της διαδικασίας επικοινωνίας της 
συγκεκριµένης πλατφόρµας. 

Στις 09/08/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον 

υπ. αριθ. 43847 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 20026/2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 

∆ιονύσου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο2 της 19ης Σεπτεµβρίου 

2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

 

«Στον Άγιο Στέφανο, στις 19/9/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30πµ, συνεδρίασε η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 158/20-06-2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 43847 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 20026/2017  διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ανάθεση της  «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων», για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 129.437,40€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Τακτικό Μέλος Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου 

3. Τακτικό Μέλος Όλγα Καψούρου 

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 20026/2017 διακήρυξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ανάθεση της  «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων»  για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 43847. Η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφραγίσης των οικονοµικών προσφορών είχε ορισθεί για τις 
19/9/2017 και ώρα 10:30 πµ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 43847 
και διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές προσφορές του διαγωνισµού ήταν 
χαρακτηρισµένες από το σύστηµα ως «κλειδωµένες» και αφετέρου ότι η προσφορά 
της  εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ» που είχε λάβει 
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α/α συστήµατος τον «69915» είχε αποκλεισθεί συστηµικά και ως εκ τούτου, δεν θα 
ήταν δυνατόν το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της. 
  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορές» µε αποτέλεσµα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
οικονοµική προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία «ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε α/α 
προσφοράς συστήµατος «71220» ήταν εντός προϋπολογισµού καταγράφοντας τις 
ακόλουθες τιµές: 
 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) Α/Α 
Α/Α 

Γραµ. 
ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 90511000-2  
Υπηρεσίες 
αποκοµιδής 
απορριµµάτων 

Απροσδιόρισ
. 

1 102832 102.832,00 24 24.679,68 127.511,68 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 102.832,00  24.679,68 127.511,68 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 

1) την οικονοµική  προσφορά του προµηθευτή,  

2)  την υπ’ αριθ. πρωτ. 20026/2017  διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου 

3) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν 3463/09 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για τη  

«Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων» στην εταιρία, «ALPHA GREEN 
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «71220», για το ποσό των 102.832,00€ 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 24.679,68€, ήτοι συνολικά ποσό 

127.511,68€ 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
Ν4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 & 
Νο2 , προτείνεται η έγκριση: 
 

1.  των αριθµ. Νο1/9-8-2017 & Νο2/19-09-2017 Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. του αποκλεισµού της εταιρίας ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, µε αριθµ 
συστηµική προσφοράς 69915, καθώς δεν υπέβαλε επί ποινή αποκλεισµού, 
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τα δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει συναφές 
έργο, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, άρθρο 2.2.6 παρ. 5  “Ο προσφέρων θα 
πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια 
σύµβαση µε σχετικό συναφές έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν 
έχει ίσο ή µεγαλύτερο προϋπολογισµό µε τον προκηρυσσόµενο...”.   

3. της αποσφράγισης,0 της οικονοµικής προσφοράς µόνο της εταιρίας «ALPHA 
GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «71220» 

4. η κήρυξη της εταιρίας «ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε 
διακριτικό τίτλο «ALPHA GREEN A.B.E.E.» µε ΑΦΜ 999216901, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, και έδρα Θέση Μιλιαδίστα, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 19300 & Τ.Θ. 565,  
µε α/α προσφοράς συστήµατος «71220», ως προσωρινού µειοδότη για το 
ποσό των 102.832,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 
24.679,68€, ήτοι συνολικά ποσό 127.511,68€ 

 
 
 
Συν. Τα  Πρακτικά Νο1/9.8.2017 & Νο2/19.09.2017 του εν λόγω διαγωνισµού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 09/08/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 
  

Στον Άγιο Στέφανο, στις 09/08/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνεδρίασε η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 158/20-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 43847 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 20026/2017 
∆ιακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών 
απορριµµάτων» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 129.437,40€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος , Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Μέλος Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου 

3. Μέλος Όλγα Καψούρου 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 20026/2017  διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για την ανάθεση της «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων» και το νοµικό πλαίσιο 
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 43847. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 29/07/2017 και ώρα 15:00µµ και η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 09/08/2017 και ώρα 10:00πµ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 43847 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, 
προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:   
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 Συµµετέχουσες εταιρείες Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
29/07/2017 00:03:02 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 28/7/2017 12:09:36 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

71220 

 

22992/01-08-2017 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΠΑΥΛΟΣ 

69915 22855/31-07-2017 

 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, και 
τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα 
εξής:  

 

1. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε 

εµπρόθεσµα σε ηλεκτρονική µορφή και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού.  

 

2. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ» 

επί ποινή αποκλεισµού, υπέβαλε δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται ότι έχει 
εκτελέσει συναφές έργο, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, άρθρο 2.2.6 παρ. 5  “Ο προσφέρων θα 
πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια σύµβαση µε 
σχετικό συναφές έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο 
προϋπολογισµό µε τον προκηρυσσόµενο...”. Ως εκ τούτου η επιτροπή απέκλεισε τη συµµετοχή 
της ως άνω εταιρείας από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
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Η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών την Τρίτη 
19/09/2017 και ώρα 10:30. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

 

 

Σπυρίδων Μαντόπουλος 

1) Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου 

 

2) Όλγα Καψούρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Άγιος Στέφανος, 19/9/2017 

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 
145 65 Άγιος 
Στέφανος 

  

Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 19/9/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30πµ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 158/20-06-2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 43847 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 20026/2017  διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ανάθεση της  «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων», 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
129.437,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Τακτικό Μέλος Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου 

3. Τακτικό Μέλος Όλγα Καψούρου 

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 20026/2017 διακήρυξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ανάθεση της  «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων»  
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 43847. Η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφραγίσης των οικονοµικών προσφορών είχε ορισθεί για τις 
19/9/2017 και ώρα 10:30 πµ. 
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Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 43847 
και διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές προσφορές του διαγωνισµού ήταν 
χαρακτηρισµένες από το σύστηµα ως «κλειδωµένες» και αφετέρου ότι η προσφορά 
της  εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ» που είχε 
λάβει α/α συστήµατος τον «69915» είχε αποκλεισθεί συστηµικά και ως εκ τούτου, 
δεν θα ήταν δυνατόν το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της. 
  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορές» µε αποτέλεσµα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
οικονοµική προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία «ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε 
α/α προσφοράς συστήµατος «71220» ήταν εντός προϋπολογισµού καταγράφοντας 
τις ακόλουθες τιµές: 
 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 
Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
µ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. 
ΠΟΣΟ
Τ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

% ΠΟΣΟ  

1  1 90511000-
2  
Υπηρεσίες 
αποκοµιδής 
απορριµµάτ
ων 

Απροσδιόρ
ισ. 

1 102832 102.832
,00 

24 24.679,
68 

127.511,6
8 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 102.832
,00 

 24.679,
68 

127.511,6
8 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 

1) την οικονοµική  προσφορά του προµηθευτή,  

2)  την υπ’ αριθ. πρωτ. 20026/2017  διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου 

3) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν 3463/09 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για τη  

«Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων» στην εταιρία, «ALPHA 

GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «71220», για το ποσό 
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των 102.832,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 24.679,68€, 

ήτοι συνολικά ποσό 127.511,68€ 

 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

           Σπυρίδων Μαντόπουλος  

 

  

                1) Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου  

 

 

                 2) Όλγα Καψούρου 

 
 
Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
 
Αγαθοκλέους - Ακριτίδη Αγγέλα 
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Επωνυµία Προµηθευτή: ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α/Α Συστήµατος: 43847 
Τίτλος - Αριθµός 
∆ιακήρυξης: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθµός Προσφοράς: 71220 
 
 

     ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ
ΚΟ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

Supplier_Offer_Value_
280717 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Supplier_Offer_Value_2
80717.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

   

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Οι 
οικονοµικοί φορείς 
οφείλουν να υποβάλουν 
ψηφιακά 
υπογεγραµµένο το 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 
υπάρχει στα 
επισυναπτόµενα αρχεία 
του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 
Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
µ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. 
ΠΟΣΟ
Τ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 90511000-
2  
Υπηρεσίες 
αποκοµιδής 

Απροσδιόρ
ισ. 

1 102832 102.832,0
0 

2
4 

24.679,
68 

127.511,
68 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 
Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
µ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. 
ΠΟΣΟ
Τ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

απορριµµάτ
ων 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 102.832,0
0 

 24.679,
68 

127.511,
68 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 102.832,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΕΥΡΩ 

 


