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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 18580 
∆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 πρακτικού, ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού 
προϋπολογισµού 37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
 
Με την 347/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια των εν θέµατι εργασιών .  
 
Με την αριθµ. 367/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) η  
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
35.6264 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων β) η 
υπ΄ αριθµ. 47/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3799/42631/21-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
17PROC002473124 2017-12-21) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 
17/01/2018. 
 
Με την αριθ. 66/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε: α) να 
αποκλίσει τη συµµετοχή της εταιρίας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. καθώς σύµφωνα µε το σκεπτικό της Επιτροπής όπως αυτό 
διατυπώθηκε στο Νο1/1-2-2018 Πρακτικό, και β) ανακυρηχθηκε προσωρινός 
ανάδοχος της υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος του ∆ήµου 
∆ιονύσου η εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance 
Ι.Κ.Ε». 
 
Η επιτροπή διαγωνισµού απέστειλε την αριθµ. πρωτ. 16405/4-5-2018 Πρόσκληση 
Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, στην οποία ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα  
η προσκαλούµενη εταιρία µε τον αριθµ. πρωτ. 17432/14-05-2018 φάκελο διακιολογητικών. 

 
Τη Τετάρτη 16/05/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου 
µηχανήµατος» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 367/2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή 
και αποσφράγιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχουγια την ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή 
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∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. 17907/17-05-2018 πρακτικό Νο3, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 367/2017 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 
 

1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

2. Γεροντογιάννη Ιωάννα, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

3. Σµυρλάκη Λαµπρινή, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

απέστειλε την υπ’ αριθµ. 16405/4.5.2018 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον προσωρινό ανάδοχο 
του εν θέµατι διαγωνισµού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance 
Ι.Κ.Ε., όπως αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 66/2018 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 16.5.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 
17432/14.5.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 16 της 
διακήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

1. Ένορκη βεβαίωση (υπ’ αρ. 5844/2018) του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία 
καλύπτει το πιστοποιητικό του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (σχετικό το 
υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001 έγγραφο του ΣΕΠΕ για την 
αντικατάσταση του πιστοποιητικού µε ένορκη βεβαίωση). 

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας, σε 
ισχύ. 

3. Φορολογική Ενηµερότητα της εταιρείας, σε ισχύ. 
4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) για το προσωπικό της 

εταιρείας, σε ισχύ. 
5. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ για τον διαχειριστή της εταιρείας, σε ισχύ. 
6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας / Τµήµα Πτωχεύσεων ότι η εταιρεία 

δεν τελεί υπό πτώχευση, µε ηµεροµηνία 11.5.2018. 
7. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (586479.835974/7.5.2018) ότι η εταιρεία δεν έχει 

λυθεί, δεν είναι υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δεν έχει 
περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. 

8. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ εν ισχύ όπου φαίνονται η δραστηριότητα της 
επιχείρησης. 

9. Καταστατικό αρχικής σύστασης της εταιρείας 23.4.2013, εκδοθέν από 
ΓΕΜΗ. 

10. Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού 8.6.2016, εκδοθέν από ΓΕΜΗ. 
11. Εκπροσώπηση της εταιρείας από το TAXIS NET 8.5.2018. 

 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 16 ‘’∆ικαιολογητικά (αποδεικτικά µέσα)’’ της 
διακήρυξης. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί 
η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος στην εταιρεία 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε. µε ΑΦΜ 800487239 
ΦΑΕ ΙΖ’ Αθηνών µε προσφερόµενη συνολική τιµή 36.580,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή  Ποσότη

τα 
Τιµή 

Μονάδας 
(€)  

Σύνολο 
(€) 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Environmental 
Alliance Ι.Κ.Ε. 

Προµήθεια και 
Αντικατάσταση Συστήµατος 
Τεµαχισµού (3 κοχλίες 
µήκους 3 µέτρων έκαστος, 
µαζί µε τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά) 
Κλαδοτεµαχιστή Duecker 
DMS 500, 

1 29.500,00 29.500,00 

    Σύνολο 29.500,00 
    ΦΠΑ 24% 7.080,00 
    Γενικό 

Σύνολο 
36.580,00 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42631/3799/21-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC002473124 2017-12-21), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το αριθµ. πρωτ. 17907/17-05-2018 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

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

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. να εγκρίνει το Το αριθµ. πρωτ. 17907/17-05-2018 Πρακτικό Νο3 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. να ανακηρύξει την εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» µε ΑΦΜ 800487239, ∆.Ο.Υ.:  

ΙΖ’ Αθηνών, και µε έδρα επί της οδού Ισαυρίδη 10, Τ.Κ. 11744 Αθήνα, 

ως οριστικού αναδόχου καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν 

πλήρη και σύµφωνα, αντί του συνολικού ποσού των 36.580,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος  
 

Συν  
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6. 1 Το αριθµ. πρωτ. 17907/17-05-2018 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

  

 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 17.5.2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 17907 
Επιτροπή Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
Για την υπηρεσία συντήρησης  
Κλαδοφάγου Μηχανήµατος 
(Απόφ. Ο.Ε. 367/2017)                    
                                                             

    
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 367/2017 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα ‘’Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για 
την Υπηρεσία Συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος’’ Προϋπολογισµού 
37.200 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). 
Αριθµός ∆ιακήρυξης 3799/42631/21.12.2017. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 367/2017 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 
 

4. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

5. Γεροντογιάννη Ιωάννα, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

6. Σµυρλάκη Λαµπρινή, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

 
απέστειλε την υπ’ αριθµ. 16405/4.5.2018 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον προσωρινό ανάδοχο 
του εν θέµατι διαγωνισµού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance 
Ι.Κ.Ε., όπως αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 66/2018 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 16.5.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 
17432/14.5.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 16 της 
διακήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

1. Ένορκη βεβαίωση (υπ’ αρ. 5844/2018) του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η 
οποία καλύπτει το πιστοποιητικό του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 
(σχετικό το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001 έγγραφο του 
ΣΕΠΕ για την αντικατάσταση του πιστοποιητικού µε ένορκη βεβαίωση). 
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2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας, 
σε ισχύ. 

3. Φορολογική Ενηµερότητα της εταιρείας, σε ισχύ. 
4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) για το προσωπικό της 

εταιρείας, σε ισχύ. 
5. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ για τον διαχειριστή της εταιρείας, σε 

ισχύ. 
6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας / Τµήµα Πτωχεύσεων ότι η εταιρεία 

δεν τελεί υπό πτώχευση, µε ηµεροµηνία 11.5.2018. 
7. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (586479.835974/7.5.2018) ότι η εταιρεία δεν έχει 

λυθεί, δεν είναι υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δεν 
έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. 

8. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ εν ισχύ όπου φαίνονται η δραστηριότητα της 
επιχείρησης. 

9. Καταστατικό αρχικής σύστασης της εταιρείας 23.4.2013, εκδοθέν από 
ΓΕΜΗ. 

10. Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού 8.6.2016, εκδοθέν από ΓΕΜΗ. 
11. Εκπροσώπηση της εταιρείας από το TAXIS NET 8.5.2018. 

 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 16 ‘’∆ικαιολογητικά (αποδεικτικά µέσα)’’ της 
διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί 
η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος στην εταιρεία 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε. µε ΑΦΜ 800487239 
ΦΑΕ ΙΖ’ Αθηνών µε προσφερόµενη συνολική τιµή 36.580,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή  Ποσότη

τα 
Τιµή 

Μονάδας 
(€)  

Σύνολο 
(€) 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Environmental 
Alliance Ι.Κ.Ε. 

Προµήθεια και 
Αντικατάσταση Συστήµατος 
Τεµαχισµού (3 κοχλίες 
µήκους 3 µέτρων έκαστος, 
µαζί µε τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά) 
Κλαδοτεµαχιστή Duecker 
DMS 500, 

1 29.500,00 29.500,00 

    Σύνολο 29.500,00 
    ΦΠΑ 24% 7.080,00 
    Γενικό 

Σύνολο 
36.580,00 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
Η Επιτροπή 
1. Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 
2. Γεροντογιάννη Ιωάννα 
3. Σµυρλάκη Λαµπρινή 
Αρχείο: 
Φάκελος ∆ιαγωνισµού 
 


