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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..267/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..19ης/22-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .22η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
21216/18-6-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ».  
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 
Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α».  
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού 
προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
� 4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια µηχανήµατος 

θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2019 – 2022 ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  
δικαστικού επιµελητή».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΧΑΝΤΜΠΟΛ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο  super 
manket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ:20401)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(20399)».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“LONGEVITY-DIET” - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε. για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τoν Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την διαπίστωση της απαρτίας 
εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «Έγκριση πρακτικών για την 
προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» 
λέγοντας ότι ο ∆ήµος καλείτε καθηµερινά να αντιµετωπίσει µεγάλο όγκο 
κλαδιών και οι υφιστάµενες υποδοµές δεν επαρκούν για τη κάλυψη της 
καθαριότητας (θρυµµατισµού) των κλαδιών που προκύπτουν από ιδιωτικές  
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και δηµοτικές εργασίες πρασίνου, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους για τη 
δηµόσια ασφάλεια εν µέσω αντιπυρικής περιόδου. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Έγκριση πρακτικών για την 
προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» ως  
κατεπείγον. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..267/2018.. 
 
� 4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια µηχανήµατος 

θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  

 
Με την υπ' αριθµ. 165/2017 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
παροχή της προµήθειας µηχανήµατος διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου.    
  
 Με την υπ’ αριθµ. 381/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της 
πίστωσης, στον Κ.Α. 70.7131.0005 µε την ονοµασία Προµήθεια Εξοπλισµού 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου για Πυρασφάλεια (Κλαδοφάγος)» µε 
ποσό 449.996,00€  (ΑΑΥ 879/2017) β) η από 50/2017 Μελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017 διακήρυξης του 
∆ήµου ∆ιονύσου προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε χρήση της πλατφόρµας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και έλαβε α/α 51490. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr
, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

28/12/2017 28/12/2017 
 

22/02/2018 
Ωρα 15:00 

28/02/2018 
Ωρα 15:00 

 
Τη Τετάρτη 28/02/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού 
δηµοτικών κτιρίων που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 381/2017 απόφαση 
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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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
IKE 

85740 7077/23-02-2018 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. 21075/15-06-2018 
Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε 
το οποίο:,  
  
«Στην Αθήνα σήµερα 28-02-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
381/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν 
της αρ. πρωτ.: 42866/22-12-2017 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 51490 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 42841/3811/22-12-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
Προµήθεια Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου του ∆ήµου 
∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 449.996,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 42900000-5 (∆ιάφορα µηχανήµατα 
γενικής και ειδικής χρήσης) - Α∆ΑΜ: 17REQ002376338. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι 

υπάλληλοι: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Μέλος Όλγα Καψούρου 

3. Μέλος Ιωάννης Τσαµασπισβίδης 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 42841/3811/22-12-2017 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Προµήθεια Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων Πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449.996,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
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Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 
51490. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη στις 22/02/2018 και ώρα 15:00 µ.µ., η δε ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 28/02/2018 
και ώρα 15:00 π.µ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης),  επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 51490 και 
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα 
ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί µία (1) προσφορά. 
 

Α/Α Προµηθευτής 

Ηµ/νία & ώρα 
Υποβολής προσφοράς  

& α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς 

1)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE 20/02/2018 10:25:41 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η 
επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της 
προσφοράς καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι “∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική 
προσφορά” της προσφοράς, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος 
“Οικονοµικές Προσφορές” δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), αυτός θα αποσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο 
µοναδικό α/α συστήµατος: 
 

 Προµηθευτής 
α/α προσφοράς 

συστήµατος 
Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
IKE 

85740 7077/23-02-2018 

 

Η Επιτροπή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου της τεχνικής προσφοράς 
και των δικαιολογητικών του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης 
την ίδια ηµέρα. Λόγω του µεγάλου όγκου των στοιχείων που έπρεπε να 
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ελεγχθούν, η Επιτροπή συνεδρίασε έκτοτε αρκετές φορές προκειµένου να 
κατανοήσει και να εξετάσει ενδελεχώς το υπό προµήθεια αντικείµενο. 
Συγκεκριµένα, συνεδρίασε την Παρασκευή 09-03-2018, την Παρασκευή 23-
03-2018, την Τετάρτη 18-04-2018, την Παρασκευή 27-04-2018, τη ∆ευτέρα 
07-05-2018 και την Παρασκευή 25-05-2018. 
Τη ∆ευτέρα 11-06-2018 ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Επιτροπή µε e-mail 
προς τον συντάκτη της µελέτης του διαγωνισµού, οι οποίες απαντήθηκαν µε 
το αρ. πρωτ. 20509/12-06-2018 έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ξανασυνεδρίασε την Τετάρτη 13-06-2018 και αφού 
έλαβε υπ΄όψιν το ανωτέρω έγγραφο µε τις απαντήσεις των ζητούµενων 
διευκρινήσεων από τον µελετητή, προχώρησε στον περεταίρω έλεγχο της 
τεχνικής προσφοράς. 

Επίσης, από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 2.2 ,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε 
ηλεκτρονική µορφή, όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα 
αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους.  

 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τεχνικής 
προσφοράς της εταιρείας “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”, προχώρησε 
στην βαθµολόγησή της. 
 
ΟΜΑ∆Α Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Λειτουργικότητα του προσφερόµενου Μηχανήµατος 

(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ:80%) 

 
ΣΥΝ/ΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE 

1. Σκοπός και Χρήση του Μηχανήµατος:   

i 
=1 

Αντοχή και καταλληλότητα για τα 
πράσινα απορρίµµατα του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

4% 
112 x 0,04% = 4,48 

i 
=2 Ωριαία απόδοση σε m3/h. 10% 100 x 0,10% = 10 

2. Σύστηµα Μεταφοράς του Μηχανήµατος 
– ∆ιαστάσεις και Βάρος:   

i 
=3 Τρέιλερ, στιβαρότητα (ΩΜΦ). 

 

5% 110 x 0,05 = 5,50 
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3. Σύστηµα Τεµαχισµού:   

i 
=4 Μήκος και διάµετρος τυµπάνου. 

12% 
120 x 0,12 = 14,40 

i 
=5 

Τρόπος στερέωσης των κοπτικών, 
εύκολη αντικατάσταση αυτών. 10% 

110 x 0,10 = 11 

I 
=6 

Τρόπος µεταβολής µεγέθους 
εξερχοµένου. 5% 

100 x 0,05 = 5 

4. Σύστηµα Υποδοχής Υλικού προς 
Τεµαχισµό:   

i 
=7 

Μήκος και πλάτος της χοάνης 
(κιβωτάµαξας), µήκος και πλάτος του 
ταινιόδροµου.  

10% 
120 x 0,10 = 12 

i 
=8 

Μήκος και πλάτος της θύρας (στοµίου) 
εισόδου.  7% 110 x 0,07 = 7,70 

5. Σύστηµα Απόρριψης του τεµαχισµένου 

Υλικού:  
 

i 
=9 ∆ιαστάσεις ταινίας απόρριψης. 5% 100 x 0,05 = 5 

i 
=1
0 

Μέγιστο ύψος απόρριψης. 5% 
110 x 0,05= 5,50 

6. Κινητήρας   

i 
=1
1 

Κατασκευαστής, τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά, διάδοση στην Ελλάδα. 

2% 

100 x 0,02 = 2 

i 
=1
2 

Ισχύς και ροπή. 
5% 

101 x 0,05= 5,05 

i 
=1
3 

Χωρητικότητα του δοχείου καυσίµου. 
Τρόπος αφαίρεσης τυχόν υδάτων εντός 
αυτού. 3% 

105 x 0,03 = 3,15 

7 Σύστηµα Ελέγχου Λειτουργίας 
Μηχανήµατος  

 

i 
=1
4 

Σύστηµα ελέγχου, οθόνη, πλήκτρα και 
χειριστήρια, έκταση πληροφόρησης 
σχετικά µε τη λειτουργία και τη 
συντήρηση, ευκολία στην χρήση και 
λειτουργικότητα, GSM modem, 

6% 

110 x 0,06 = 6,60 
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τηλεχειριστήριο, ελληνικοί χαρακτήρες 
και µηνύµατα. 

i 
=1
5 

Τηλεχειριστήριο, λειτουργίες επί αυτού. 
2% 

110 x 0,02 = 2,20 

8. Βοηθητικά Συστήµατα – Λοιπές 
Απαιτήσεις  

 

i 
=1
6 

Κεντρικό σύστηµα λίπανσης. 
2% 

110 x 0,02 = 2,20 

i 
=1
7 

Ευκολία πρόσβασης, γενικότερη ευκολία 
συντήρησης, ασφάλεια από µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, εξωτερική 
καλαισθησία και ποιότητα φινιρίσµατος, 
συναρµογών και βαφής. 

7% 

105 x 0,07 = 7,35 

Άθροισµα Βαθµολογίας Κριτηρίων  

(Βαθµολογία Οµάδας Α), ΒΑ 
100% 

 

109,13 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ x 0.80  

 

109,13 x 0.80 = 87,30 

ΟΜΑ∆Α Β: Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη εκ µέρους του Προµηθευτή 

(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σB: 20%) 

ΕΥΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

100%) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE 

i 
=1 

Ποιότητα και Πληρότητα 
Εγχειριδίου Χρήσης και 
Συντήρησης. 

10% 105 x 0,10 = 10,50 

i 
=2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης 
µετά την πώληση και της 
τεχνικής βοήθειας εκ µέρους 
του προµηθευτή (after sales 
service) και του οίκου 
κατασκευής, ήτοι αµεσότητα 
και αποτελεσµατικότητα 
υποστήριξης επισκευών, 
δυνατότητα επιτόπιας 
επισκευής του µηχανήµατος, 

 

30% 110 x 0,30 = 33 
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διαδικασία αντιµετώπισης 
βλαβών, δυνατότητα εξ’ 
αποστάσεως επιθεώρησης 
(internet), δυνατότητα 
αντικατάστασης του 
µηχανήµατος µε βλάβη µε 
άλλο που λειτουργεί µέχρι να 
αποκατασταθεί η ζηµιά, 
ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση 
στα ανταλλακτικά (χρόνος 
δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών και 
χρόνος ανταπόκρισης στην 
ζήτηση τους).  

i 
=3 

Χρόνος Παράδοσης. 
30% 110 x 0,30 = 33 

i 
=4 

Παροχή Εγγύησης καλής 
Λειτουργίας. 30% 110 x 0,30 = 33 

Άθροισµα Βαθµολογίας Κριτηρίων  

(Βαθµολογία Οµάδας Β), ΒΒ 
100,00% 

 

109,50 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β = ΒΒ x 0.20 109,50 x 0.20 = 21,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

 

87,30 + 21,90 = 109,20 

 

 
“...Η βαθµολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει ως εξής: 
 
Tο άθροισµα των σχετικών βαθµολογιών κάθε ενός από τα µέλη της αρµόδιας 
επιτροπής αξιολόγησης, διαιρεµένο διά του αριθµού των µελών της. 
  
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισµούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει 
τιµές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιµές 5, 6, 7, 8, 9.  
Ο άνω αριθµός (το άθροισµα των σχετικών βαθµολογιών διαιρεµένο διά του 
αριθµού των µελών της επιτροπής) πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 
βαρύτητας εκάστου κριτηρίου, και το γινόµενο αυτό ισούται µε το βαθµό βi 
κάθε κριτηρίου. 
Η Βαθµολογία κάθε Οµάδας, προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών βi των 
κριτηρίων της Οµάδας, ήτοι: 
 

Βαθµολογία ΒΑ της Οµάδας Α,          ΒΑ =  
∑
i=1

17

β
i

    (ΤΥΠΟΣ 1) 

ΑΔΑ: ΩΠ6ΠΩ93-ΑΥΣ



 

10 

Βαθµολογία ΒΒ της Οµάδας Β,       ΒΒ =    
∑
i=1

4

β
i

    (ΤΥΠΟΣ 2) 
 
Ως σταθµισµένη βαθµολογία µιας Οµάδας, ορίζεται το γινόµενο της 
Βαθµολογίας Β της Οµάδας, όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 1 ή τον 
Τύπο 2 επί τον Συντελεστή Βαρύτητας της Οµάδας όπως αυτός δίνεται στον 
Πίνακα 1 άνω, δηλαδή: 
 

Σταθµισµένη Βαθµολογία της Οµάδας Α = ΒΑ * 80% (ΤΥΠΟΣ 3) 
Σταθµισµένη Βαθµολογία της Οµάδας Β = ΒΒ * 20% (ΤΥΠΟΣ 4) 

 
Η Συνολική Βαθµολογία (ΣΒj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος 
είναι το άθροισµα των Σταθµισµένων Βαθµολογιών των δύο Οµάδων Α και Β, 
δηλαδή:  
 

Συνολική Βαθµολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος  
ΣΒj = ΒΑ,j * 80% + ΒΒ,j * 20% (ΤΥΠΟΣ 5) 

 
 
όπου j = 1, 2 … ο αριθµός των προσφερόντων των οποίων οι 
προσφορές έχουν φθάσει µέχρι αυτό το σηµείο.   ....” 
 
Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο 
Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒj.Τ.Π.) της εταιρείας: 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE είναι 109,20. 

 
Η αποσφράγιση της Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 
19/06/2018 και ώρα 11:00 π.µ.  
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα» 
 

Στις 19/06/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 51490 συστηµικό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της αριθ. πρωτ. 42841/3811/22.11.2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο2 της 21ης 
Ιουνίου 2018 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε 
το οποίο: 
 
«Στην Αθήνα σήµερα 19-06-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
381/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν 
της αρ. πρωτ.: 42866/22-12-2017 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά την  οικονοµική 
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προσφορά που υποβλήθηκε στον υπ’ αριθµ. 51490 ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
της υπ’ αριθ. πρωτ. 42841/3811/22-12-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για την Προµήθεια Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 449.996,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 42900000-5 (∆ιάφορα µηχανήµατα 
γενικής και ειδικής χρήσης) - Α∆ΑΜ: 17REQ002376338. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι 

υπάλληλοι: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Μέλος Όλγα Καψούρου 

3. Μέλος Ιωάννης Τζαµασπισβίδης 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 42841/3811/22-12-2017 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Προµήθεια Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων Πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449.996,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 
51490.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 51490 και 
αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ενός προµηθευτή 
που προχώρησε στην επόµενη φάση, όπως φαίνεται παρακάτω:   
 

 

Προµηθευτής 
α/α 

Προσφοράς 
Συστήµατος 

Είδος Καθαρή Αξία ΦΠΑ 24% Συνολική 

Αξία 

1. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

IKE 
85740 

42900000-5 

∆ιάφορα 

µηχανήµατα γενικής 

και ειδικής χρήσης 

340.800,00 € 81.792,00 € 422.952,00 € 
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η οικονοµική προσφορά της 
εταιρείας “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”, ΑΦΜ: 800487239 είναι 
εντός προϋπολογισµού του υπ’ αριθµ. 51490 ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
Συνεπώς, γίνεται δεκτή και προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή η 
ανακήρυξή της ως προσωρινού αναδόχου  µε προσφερόµενη τιµή 422.592,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί 
έπειτα από την έκδοση σχετικής Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με 
την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά 
πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.   

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

Αµφότερα και τα δύο (2) πρακτικά του διαγωνισµού αναρτήθηκαν στην 
πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(http:www.eprocurement.gov.gr. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής 
Νο1 & Νο2 , τη Επιτροπής προτείνεται η έγκριση: 
 

1. Του αριθµ. πρωτ. 21075/15-06-2018 Πρακτικού Νο1 & του Πρακτικού 
Νο2/21-06-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. η κήρυξη της εταιρίας 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,, µε α/α προσφοράς συστήµατος «85740», ως προσωρινού 
µειοδότη για την προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών, αντί 
του συνολικού ποσού των 422.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24% (καθαρό 
ποσό 340.800,00€ πλέον ΦΠΑ 81.792,00€) 

  
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
� τα Πρακτικά της Επιτροπής Νο1 & Νο2 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 21075/15-06-2018 Πρακτικό Νο1 & το Πρακτικό 
Νο2/21-06-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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2. Κηρύσσει την εταιρία 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, µε α/α προσφοράς συστήµατος «85740», ως προσωρινό 
µειοδότη για την προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών, αντί 
του συνολικού ποσού των 422.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24% (καθαρό 
ποσό 340.800,00€ πλέον ΦΠΑ 81.792,00€). 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΔΑ: ΩΠ6ΠΩ93-ΑΥΣ


		2018-06-26T12:52:54+0300
	Athens




