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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 27/06/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 24368 
∆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 -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  «Αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 74.325,60€, συµπ/νου ΦΠΑ. 
 
 
 
Με την αριθ. 475/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω8ΩΠΩ93-27∆, Α∆ΑΜ: 19REQ004621115 
2019-03-15) εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης. 
 
Με την αριθ. 138/20419 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 
µε την αριθ. 143/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν η αριθ. 
3/2019 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού. και η 
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2281/16734/18-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
19PROC004825670 2019-04-18) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  
08/05/2019.  
 
Με την αριθ. 183/2019 (Α∆Α:6ΣΩΨΩ93-ΦΗΖ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής α) 
η εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ανακηρύχθηκε 
ως προσωρινός ανάδοχος  για την οµάδα Β «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΒΙΟΑΠΑΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ» του συνοπτικού διαγωνισµού και β) η 
ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε 
το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ» ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την 
οµάδα Α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΑΤΟΣ» του συνοπτικού διαγωνισµού.  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέστειλε την αριθ. πρωτ. 22396/12-06-2019 
πρόσκληση για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Με την αριθ 229/2019 (Α∆Α: 66ΙΜΩ93-ΟΒ8) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής η 
οµάδα Α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΑΤΟΣ» του συνοπτικού διαγωνισµού κατακυρώθηκε 
στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.». 
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Τη Τετάρτη 26/06/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 138/2019 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη 
παραλαβή και αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη 
οριστικών αναδόχων και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθ. πρωτ. 24124/26-06-2019 Πρακτικό Νο3 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Της Επιτροπής που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 138/2018 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών  
(Προϋπολογισµού 74.325,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).  
Αριθµός ∆ιακήρυξης 2281/16734/18.04.2019. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 138/2018 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:  
 

1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου  

2. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, Υπάλληλο του ∆ήµου 

3. Βαφειάδου Ειρήνη, Υπάλληλο του ∆ήµου 

 
απέστειλε την υπ’ αριθµ. 22396/12.6.2019 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον προσωρινό ανάδοχο 
του εν θέµατι διαγωνισµού ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όπως αυτός 
αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 183/2019 (Α∆Α: 6ΣΩΨΩ93-ΦΗΖ) Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Με το υπ’ αριθµ. 23422/21-6-2019 αίτηµά της η συµµετέχουσα εταιρεία 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ζήτησε παράταση είκοσι (20) ηµερών προκειµένου 
να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μαζί µε το αίτηµα κατατέθηκαν 
αριθµοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων της εταιρείας για παραλαβή πιστοποιητικών 
από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Το αίτηµα της εταιρείας έγινε δεκτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 
12β του Ν. 4605/2019. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 26 Ιουνίου 2019 και έχοντας απαρτία προχώρησε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 
23802/25-6-2019. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.7.2 
‘’Αποδεικτικά Μέσα’’ της διακήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Παυλάκη Κωνσταντίνου εν ισχύ 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της 

∆ιακήρυξης  
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της εταιρείας απόφαση 

αποκλεισµού σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρ. 74 Ν. 4412/2016 
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4. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας µε 
αναγραφή αντικειµένου δραστηριοτήτων 

5. Φορολογικά στοιχεία επιχείρησης από το taxis net όπου φαίνεται η 
κατάσταση της επιχείρησης και οι δραστηριότητές της 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση για αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αντικατάστασης του πιστοποιητικού ΣΕΠΕ για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας µε υπεύθυνη δήλωση 

8. Ένορκη βεβαίωση (9229/21-6-2019) σχετικά µε την µη επιβολή προστίµου 
από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, περί µη κήρυξης 
ως έκπτωτου, περί µη επιβολής της κύρωσης της προσωρινής διακοπής 
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας 

9. Αντίγραφα αριθµού πρωτοκόλλου των αιτήσεων της εταιρείας στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών για λήψη πιστοποιητικών Αναγκαστικής ∆ιαχείρισης, 
Πτώχευσης, Εκκαθάρισης / Συνδιαλλαγής Εξυγίανσης, Λύσης Εταιρείας, 
Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Ειδικής Εκκαθάρισης 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο και είναι επικαιροποιηµένα 

11. Στον αρχικό φάκελο υπάρχουν κατατεθειµένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
(συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης σύµβασης) 
ως απαιτείται στην παρ. 2.2.7.2 Β3α 

12. Στον αρχικό φάκελο υπάρχει κατάλογος των οχηµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση της σύµβασης, µαζί µε αντίγραφα της 
άδειας κυκλοφορίας και του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ως απαιτείται στην 
παρ. 2.2.7.2 Β3β.  
Στον κατάλογο των οχηµάτων που δηλώνεται ότι θα χρησιµοποιηθούν 
αναφέρεται το υπ’ αριθµ. ΖΥΟ6787 όχηµα, για το οποίο υπάρχει Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό Μίσθωσης Φορτηγού Γερανού Αρπάγης µε ηµεροµηνία 
1/4/2019 µε την εταιρεία Νικόλαος και Ιωάννης Βήχος ΟΕ ΑΦΜ 99841927. 
Στο ιδιωτικό συµφωνητικό αναφέρεται ότι η εταιρεία Παυλάκης προβαίνει 
στην µίσθωση του εν λόγω οχήµατος από την 1/4/2019 (ηµεροµηνία προ 
της διακήρυξης του τρέχοντος διαγωνισµού) και το συµφωνητικό θα είναι 
σε ισχύ µέχρι και την 31/12/2021. Το εν λόγω µηχάνηµα θα διατίθεται 
στην εταιρεία Παυλάκης άνευ πληρώµατος και χειριστού και θα 
χρησιµοποιείται µε ευθύνη του ίδιου για την αποκοµιδή ογκωδών, κλαδιών 
κλπ απορριµµάτων. Για το όχηµα αυτό υπάρχει επίσης άδεια κυκλοφορίας 
και ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ. 

13. Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί εν ισχύ άδεια για τη δραστηριότητα 
συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και 
τροποποίηση/συµπλήρωσή της ως απαιτείται στην παρ. 2.2.7.2 Β3γ 

14. Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί εν ισχύ σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ που θα 
διαρκέσει µέχρι και τις 31/12/2019 και βεβαίωση από τον Ε∆ΣΝΑ σχετικά 
µε την παραλαβή από το ΕΜΑ βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων, ως απαιτείται 
στην παρ. 2.2.7.2 Β3δ 

15. Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η εταιρία 
αποδέχεται τους όρους της µελέτης 3/2019 ως απαιτείται από την παρ. 
2.2.7.2 Β3ε 

 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.7.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί 
η παροχή Υπηρεσιών για την ΟΜΑ∆Α Β’ ‘’ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 
ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ’’ του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού «Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής 
Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» στην εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
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ΑΦΜ 059049256, αντί ποσού 28.475,00€ ΦΠΑ 24% 6.834,00 σύνολο 
προσφοράς 35.309,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 

ΟΜΑ∆Α Β1’  
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ (€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο (€) 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΜΠΕ
Ρ. ΦΠΑ 

(€) 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛ. 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΦΜ 
059049256 
 

Ηµέρα 50 160 8000,00 1920 9.920,00 

ΟΜΑ∆Α Β2’  
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΡΠΑΓΗ 28Μ3 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ (€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο (€) 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΜΠΕ
Ρ. ΦΠΑ 

(€) 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛ. 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΦΜ 
059049256 
 

Ηµέρα 65 315 20475,0
0 

4914 25.389,0
0 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛ. 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
, ΑΦΜ 
059049256 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

Β’ 

28475,
00 

6834 35.309,
00 

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

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2281/16734/18-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 19PROC004825670 2019-04-18)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την αριθ. 183/2019 (Α∆Α:6ΣΩΨΩ93-ΦΗΖ) Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής 

4. Το αριθ. πρωτ. 24124/26-06-2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

6. Tα στοιχεία του φακέλου 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του αριθ. πρωτ. 24124/26-06-2019 Πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
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2. Την αποδοχή της προσφοράς και την  ανακήρυξη της  εταιρίας µε την 

επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που εδρεύει στην 

Αθήνα επί της οδού Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 1146 Γαλάτσι, µε ΑΦΜ 

059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα 

Β «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΑΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ» του 

συνοπτικού διαγωνισµού, αντί του συνολικού ποσού των 35.309,00€, 

συµ/νου ΦΠΑ 24%, καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.   

 

 
 
 
Κοινοποίηση: ∆/νση Περιβάλλοντος     
 
Συν.  Το αριθ. πρωτ. 24124/25-06-2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 26-6-2019 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 24124 
Επιτροπή Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  
Για την παροχή Υπηρεσιών  
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων 
Υλικών 
(Απόφαση ΟΕ 138/2019)                    
                                               
               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Της Επιτροπής που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 138/2018 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών  
(Προϋπολογισµού 74.325,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).  
Αριθµός ∆ιακήρυξης 2281/16734/18.04.2019. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 138/2018 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:  
 

4. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου  

5. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, Υπάλληλο του ∆ήµου 

6. Βαφειάδου Ειρήνη, Υπάλληλο του ∆ήµου 

 
απέστειλε την υπ’ αριθµ. 22396/12.6.2019 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον προσωρινό ανάδοχο 
του εν θέµατι διαγωνισµού ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όπως αυτός 
αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 183/2019 (Α∆Α: 6ΣΩΨΩ93-ΦΗΖ) Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Με το υπ’ αριθµ. 23422/21-6-2019 αίτηµά της η συµµετέχουσα εταιρεία 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ζήτησε παράταση είκοσι (20) ηµερών προκειµένου 
να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μαζί µε το αίτηµα κατατέθηκαν 
αριθµοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων της εταιρείας για παραλαβή πιστοποιητικών 
από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Το αίτηµα της εταιρείας έγινε δεκτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 
12β του Ν. 4605/2019. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 26 Ιουνίου 2019 και έχοντας απαρτία προχώρησε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 
23802/25-6-2019. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.7.2 
‘’Αποδεικτικά Μέσα’’ της διακήρυξης. 
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Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

16. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Παυλάκη Κωνσταντίνου εν ισχύ 
17. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της 

∆ιακήρυξης  
18. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της εταιρείας απόφαση 

αποκλεισµού σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρ. 74 Ν. 4412/2016 
19. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας µε 

αναγραφή αντικειµένου δραστηριοτήτων 
20. Φορολογικά στοιχεία επιχείρησης από το taxis net όπου φαίνεται η 

κατάσταση της επιχείρησης και οι δραστηριότητές της 
21. Υπεύθυνη ∆ήλωση για αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
22. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αντικατάστασης του πιστοποιητικού ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας µε υπεύθυνη δήλωση 
23. Ένορκη βεβαίωση (9229/21-6-2019) σχετικά µε την µη επιβολή προστίµου 

από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, περί µη κήρυξης 
ως έκπτωτου, περί µη επιβολής της κύρωσης της προσωρινής διακοπής 
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας 

24. Αντίγραφα αριθµού πρωτοκόλλου των αιτήσεων της εταιρείας στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών για λήψη πιστοποιητικών Αναγκαστικής ∆ιαχείρισης, 
Πτώχευσης, Εκκαθάρισης / Συνδιαλλαγής Εξυγίανσης, Λύσης Εταιρείας, 
Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Ειδικής Εκκαθάρισης 

25. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
έχουν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο και είναι επικαιροποιηµένα 

26. Στον αρχικό φάκελο υπάρχουν κατατεθειµένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
(συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης σύµβασης) 
ως απαιτείται στην παρ. 2.2.7.2 Β3α 

27. Στον αρχικό φάκελο υπάρχει κατάλογος των οχηµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση της σύµβασης, µαζί µε αντίγραφα της 
άδειας κυκλοφορίας και του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ως απαιτείται στην 
παρ. 2.2.7.2 Β3β.  
Στον κατάλογο των οχηµάτων που δηλώνεται ότι θα χρησιµοποιηθούν 
αναφέρεται το υπ’ αριθµ. ΖΥΟ6787 όχηµα, για το οποίο υπάρχει Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό Μίσθωσης Φορτηγού Γερανού Αρπάγης µε ηµεροµηνία 
1/4/2019 µε την εταιρεία Νικόλαος και Ιωάννης Βήχος ΟΕ ΑΦΜ 99841927. 
Στο ιδιωτικό συµφωνητικό αναφέρεται ότι η εταιρεία Παυλάκης προβαίνει 
στην µίσθωση του εν λόγω οχήµατος από την 1/4/2019 (ηµεροµηνία προ 
της διακήρυξης του τρέχοντος διαγωνισµού) και το συµφωνητικό θα είναι 
σε ισχύ µέχρι και την 31/12/2021. Το εν λόγω µηχάνηµα θα διατίθεται 
στην εταιρεία Παυλάκης άνευ πληρώµατος και χειριστού και θα 
χρησιµοποιείται µε ευθύνη του ίδιου για την αποκοµιδή ογκωδών, κλαδιών 
κλπ απορριµµάτων. Για το όχηµα αυτό υπάρχει επίσης άδεια κυκλοφορίας 
και ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ. 

28. Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί εν ισχύ άδεια για τη δραστηριότητα 
συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και 
τροποποίηση/συµπλήρωσή της ως απαιτείται στην παρ. 2.2.7.2 Β3γ 

29. Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί εν ισχύ σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ που θα 
διαρκέσει µέχρι και τις 31/12/2019 και βεβαίωση από τον Ε∆ΣΝΑ σχετικά 
µε την παραλαβή από το ΕΜΑ βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων, ως απαιτείται 
στην παρ. 2.2.7.2 Β3δ 

30. Στον αρχικό φάκελο έχει κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η εταιρία 
αποδέχεται τους όρους της µελέτης 3/2019 ως απαιτείται από την παρ. 
2.2.7.2 Β3ε 
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Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.7.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί 
η παροχή Υπηρεσιών για την ΟΜΑ∆Α Β’ ‘’ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 
ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ’’ του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού «Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής 
Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» στην εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΦΜ 059049256, αντί ποσού 28.475,00€ ΦΠΑ 24% 6.834,00 σύνολο 
προσφοράς 35.309,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β1’  
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ (€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο (€) 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΜΠΕ
Ρ. ΦΠΑ 

(€) 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛ. 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΦΜ 
059049256 
 

Ηµέρα 50 160 8000,00 1920 9.920,00 

ΟΜΑ∆Α Β2’  
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΡΠΑΓΗ 28Μ3 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ (€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο (€) 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΜΠΕ
Ρ. ΦΠΑ 

(€) 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛ. 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΦΜ 
059049256 
 

Ηµέρα 65 315 20475,0
0 

4914 25.389,0
0 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛ. 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
, ΑΦΜ 
059049256 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

Β’ 

28475,
00 

6834 35.309,
00 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Η Επιτροπή 
 
1. Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 
 
2. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά 
 
3. Βαφειάδου Ειρήνη 
 
Αρχείο: 
Φάκελος ∆ιαγωνισµού 


