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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..329/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..24ης/21-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .21η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
..37903/17-11-2017.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης 
αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή της Προέδρου του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
Ραυτακόπουλου Θεόδωρου, (1.372,68 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΝΙΟΒΗΣ για ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.620,00 € µε 
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ.  227/2017 ΑΟΕ και την υπ’ αριθ. 281/2017 Α∆Σ 
για την πληρωµή του δικηγόρου Εµµ. Φραντζεσκάκη». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΥΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ για ζηµιά (2) ελαστικών (της δεξιάς πλευράς) του 
ΙΧΕ αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης 
υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και 
µεταφορά µπαζών), συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ», οµάδας Β: Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για τις δύο Ενότητες 
(Α) & (Β) και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
εντύπων»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Τροχήλατων 
και Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής 
Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Έκδοση και 
∆ιανοµή Ενηµερωτικού Εντύπου για τον Κανονισµό Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου»»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό 
και Ευπρεπισµό Περιβάλλοντος Χώρου Περιπτέρου ∆.Κ. Σταµάτας»»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια σειρήνων 
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό»  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια Άλατος» του 
∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε. 2017 και 
έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για κατάθεση ή µη µηνυτήριας αναφοράς και 
αγωγής, λόγω συκοφαντικής δυσφήµισης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Συµπλήρωση της µε αριθµό 115/2017 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα(9) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..329/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και 
µεταφορά µπαζών), συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 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 
(A∆Α:7Κ8ΧΩ93-4ΟΚ, Α∆ΑΜ: 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 και µε α/α συστήµατος των 
43847. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

Α ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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 

 
 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 

 
 Με την αριθµ. 251/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) 
εγκρίθηκαν: 

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

2. Ο αποκλεισµός της εταιρίας ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, 
µε αριθµ συστηµική προσφοράς 69915, καθώς δεν υπέβαλε επί ποινή 
αποκλεισµού, 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. Η αποσφραγιση 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 
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αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 24.679,68€, ήτοι συνολικά 
ποσό 127.511,68€ 

 
 

Με το αριθµ. πρωτ. 32759/16-10-2017 έγγραφο, η αριθµ. 251/2017 ΑΟΕ, 
κοινοποιήθηκε στην εταιρία ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, µε αριθµ 
συστηµική προσφοράς 69915, προκειµένου να λάβει γνώση του αποτελέσµατος 
αξιολόγησης και την άσκηση κάθε νόµιµου δικαιώµατός του.  
 

Με το αριθµ. πρωτ. 32852/16-102017 έγγραφο, η αριθµ. 251/2017 ΑΟΕ, 
κοινοποιήθηκε στην εταιρία ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε 
α/α προσφοράς συστήµατος «71220», και προσκλήθηκε για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός 10ηµερών. 
 
Με την παρέλευση του 10ηµέρου, στις 26/10/2017, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
προχώρησε σε συστηµικό έλεγχο και διαπιστωθείς του γεγονότος έλλειψης 
ένστασης καθώς και της από 19/10/2017 εµπρόθεσµης υποβολής των 
δικαιολογητικών της προσωρινής Αναδόχου, προχώρησε στη διαδικασία 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών αυτών.     
 
  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο3 της 26ης 
Οκτωβρίου 2017  που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο,  
  
«Στην Αθήνα, σήµερα 26-10-2017, ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 10.00πµ, στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 158/20-06-2017 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε 
ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος  στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών  
«Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 20026/2017), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
43847 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
  
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 
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3. Μέλος Όλγα Καψούρου 

 
 

Με το Πρακτικό Νο2 της  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας  
«ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε προσφερόµενη τιµή 127.511,68 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
Με την υπ΄αριθ. 251/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια της 251/2017 ΑΟΕ , απεστάλη στην εταιρεία ALPHA GREEN 
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, πρόσκληση µε την οποία κλήθηκε 
να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της ανωτέρω 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3. 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
µε αυτόν. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την Πέµπτη  17/10/2017. Ο 
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την Πέµπτη  19/10/2017 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου στις  20.10.2017 (αρ. Πρωτ 33898) Συνεπώς, η κατάθεσή τους 
ήταν εµπρόθεσµη.  
Η Επιτροπή προχώρησε στις 26.10.2017 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν 
είναι τα ακόλουθα: 

υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
είχαν ήδη προσκοµιστεί µε το φάκελο της προσφοράς 

επτά (7) αντίγραφα ποινικών µητρώων για γενική χρήση 
αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας 
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πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου  
πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο 
γενικό πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
βεβαίωση για τις µετοχές από τη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

 
 
Από τον έλεγχο που έγινε, προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίας µεταφοράς ογκωδών 
απορριµµάτων» ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ στη εταιρεία «ALPHA GREEN ΑΛΦΑ 
ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε  προσφερόµενη τιµή 127.511,68 €  
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
Ν4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το Πρακτικό Νο3 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προτείνεται η έγκριση: 
 

1. του ν αριθµ. Νο3/26-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. τη 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 οριστικού µειοδότη για το ποσό των 
102.832,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 
24.679,68€, ήτοι συνολικά ποσό 127.511,68€. Αναλυτικά : 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
µ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ 

ΣΥΝΟΛ
Ο % ΠΟΣ

Ο  

1  1 90511000-2  
Υπηρεσίες 
αποκοµιδής 
απορριµµάτ
ων 

Απροσδιόρ
ισ. 

1 102832 102.832,
00 

24 24.679,6
8 

127.511,6
8 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
µ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ 

ΣΥΝΟΛ
Ο % ΠΟΣ

Ο  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 102.832,
00 

 24.679,6
8 

127.511,6
8 

 
 

 
 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ). 
� το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και Κριεµάδη για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει το πρακτικό µε αριθ. Νο3/26-10-2017 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά 
αρπάγες – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών). 

2. Κηρύσσει την εταιρία «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 οριστικό µειοδότη του διαγωνισµού για 
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και 
µεταφορά µπαζών)για το ποσό των €102.832,00 πλέον του 
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αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού €24.679,68, ήτοι συνολικά 
ποσό €127.511,68. Αναλυτικά : 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
µ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ 

ΣΥΝΟΛ
Ο % ΠΟΣ

Ο  

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 απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κοντάκης Κυριάκος. 
8. Κριεµάδης Στέφανος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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