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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3η/20-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. ..4662/16-2-2017.. 
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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δηµοσίευση συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβές ορκωτού 
ελεγκτή-εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
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ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινών 
Αναδόχων» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%» 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση 
και µεταφορά µπαζών)» 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για έξοδα 
δηµοσιεύσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Οικονοµικού Έτους 
2017» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..33/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση 
και µεταφορά µπαζών)» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
 

Με την υπ' αριθµ. 180/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση 
παροχής της υπηρεσίας: «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Έτους 
2016». 
1.  
Με την αριθµ. 414/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) η µε αριθµό 
31/2016 Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος µε τίτλο «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες 
- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων µπαζών)», β) οι σχετικοί 
όροι της διακήρυξης του µειοδοτικού διαγωνισµού, και γ) η δαπάνη της «Προµήθειας 
Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες - Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων µπαζών)» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 99.983,68€. 
 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 36005/2537/27.12.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός  (α/α 30774) 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. 

30/12/2016 30/12/2016 23/01/2017 
& ΩΡΑ 15:00 

 
 Την Παρασκευή 27/01/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαριότητας- 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών 
δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και παρατάθηκε η ισχύ της, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 441/2016 µε την 322/2016 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: 
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Α/

Α 

Συµµετέχουσες εταιρείες Ηµ/νία & ώρα 

Υποβολής προσφοράς 

1 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΣ 22/01/2017 23:26:21 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/01/2017 09:32:59 

 
 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το 

Πρακτικό Νο1 της 27/01/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα 

µε το οποίο:  

 

«Στον Άγιο Στέφανο, στις 27/01/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.µ., συνεδρίασε η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 

Ο.Ε, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 

αριθ. 30774 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 2537/36005/27.12.2016 διακήρυξης 

του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας- 

περιβάλλοντος (αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών 

δένδρων-εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 

80.632,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 19.351,68€ ήτοι συνολικής δαπάνης 99.983,68€  

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Στάϊκος Θεόδωρος  

2. Τακτικό  Μέλος Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 2537/36005/27.12.2016 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος 
(αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων-
εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) 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 30774. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 23/1/2017 και ώρα 15:00µµ. 
και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 27/01/2017 και 
ώρα 10:00πµ. 
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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 30774 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:   
 
 

 Συµµετέχοντες Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΣ 22/01/2017 23:26:21 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/01/2017 09:32:59 

 
 
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 3.1.2 περ. γ), 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 : 
 

 Συµµετέχοντες Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΪ∆- 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

52794 2399/25.01.2017 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

49629 2124/23.01.2017 
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Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε 
τα εξής:  

 

1. Ο συµµετέχων ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΣ δεν υπέβαλλε το προβλεπόµενο 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.3 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης.  

 

2. Ο συµµετέχων ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική 
µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει: 

 

1) την αποδοχή της προσφοράς του ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

 

2. την απόρριψη της προσφοράς του ΤΣΟΥΠΡΟΥ  ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΥ και τον 
αποκλεισµό του από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον λόγο, που 
αναφέρεται ανωτέρω.  

  

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

 

Με το αριθµ. πρωτ. 3443/7.2.2017 έγγραφο της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ενηµέρωσε πως 
θα προχωρήσει σε άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών στις 9/2/2017  και ώρα 
10:00π.µ. 

 

Τη Πέµπτη 9/2/2017 συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 30774 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο2 της 
24/11/2016 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  

 

«Στον Άγιο Στέφανο, στις 09/02/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00π.µ., συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 
Ο.Ε, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 30774 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
2537/36005/27.12.2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων-εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 80.632,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 19.351,68€ ήτοι 
συνολικής δαπάνης 99.983,68€  
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Στάϊκος Θεόδωρος  

2. Τακτικό  Μέλος Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 2537/36005/27.12.2016 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος 
(αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων-
εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) 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 30774. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 23/1/2017 και ώρα 
15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  ήταν η 
27/01/2017 και ώρα 10:00πµ. Η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών καθορίστηκε  να γίνει στις 9/02/2017 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 30774 και 
διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές προσφορές  ήταν χαρακτηρισµένες από το σύστηµα 
ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και µε τη σειρά που 
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:   
 
 

 Συµµετέχοντες Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΣ 22/01/2017 23:26:21 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/01/2017 09:32:59 

 
 

ΑΔΑ: ΩΣΣΨΩ93-94Ξ



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 
προχωρήσουν στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του ενός συµµετέχοντα και 
συγκεκριµένα του  ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καθώς ο άλλος συµµετέχων ο 
ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΣ είχε αποκλειστεί σύµφωνα µε το πρακτικό Νο1 της 
επιτροπής από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία  αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές». 
 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 
συµµετέχον οικονοµικός φορέας  είχε προσφέρει τα ακόλουθα ποσά και µόνο για την 
οµάδα Α2: 
 
 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α2 

1 Υπηρεσία  

φορτηγού 

αρπάγης  

(15 m3 )  

Ηµέρα  84 

 

    

169,50 14.238,00 

2 Υπηρεσία  

φορτηγού 

αρπάγης  

(28 m3 ) 

  

Ηµέρα  63 

   

329,50 20.758,50 

3 Εγκατάσταση και 

µεταφορά κάδων  

µπαζών (7m3)  

Τεµάχιο 238  

 

 

 

  

75,00 17.850,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 52.846,50 

    ΦΠΑ 24% 12.683,16 

    ΓΕΝΙΚΟ 65.529,66 
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ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

Μετά την καταγραφή της οικονοµικής προσφοράς, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση  του διαγωνισµού για την ανάθεση της  
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος και συγκεκριµένα για την οµάδα Α2 
(αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες -εγκατάσταση και µεταφορά 
µπαζών)  στον ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, µε α/α προσφορά συστήµατος  49629,  
για το ποσό των 65.529,66  € συµπ/νου ΦΠΑ 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: 
1. του  Ν. 4412/2016  
2. του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
3. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,  
4. το Πρακτικό της Επιτροπής Νο1/27-01-2017,  
5. το Πρακτικό της Επιτροπής Νο2/15-02-2017 

 
 
Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 
 

1. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1/27-01-2017, &  Νο2/15-02-2017 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. Η απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «ΤΣΟΥΠΡΟΥ  ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΥ» καθώς, 
δεν υπέβαλλε το προβλεπόµενο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης.  

3. Η ανακήρυξη της εταιρίας «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 
059049256 ως προσωρινού µειοδότη   για την οµάδα Α2: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 m3 », αντί 
του συνολικού ποσού των 65.529,66€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Το 
συνολικό ποσό αναλύεται: 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 
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1 Υπηρεσία φορτηγού αρπάγης  

(15 m3 )  

Ηµέρα  84 

 

    

169,50 14.238,00 

2 Υπηρεσία φορτηγού αρπάγης  

(28 m3 )   

Ηµέρα  63 

   

329,50 20.758,50 

3 Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων  

µπαζών (7m3)  

Τεµάχιο 238  

 

 

 

  

75,00 17.850,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 52.846,50 

    ΦΠΑ 24% 12.683,16 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

65.529,66 

 
4. Η ανακήρυξη της οµάδας Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», εκτιµώµενης αξίας 18.640,00€ 
πλέον ΦΠΑ 24%, ως άγονη και η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε 
συνοπτικό διαγωνισµό.   

  
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  
� τις διατάξεις του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
� το Πρακτικό της Επιτροπής Νο1/27-01-2017,  
� το Πρακτικό της Επιτροπής Νο2/15-02-2017 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/27-01-2017, &  Νο2/15-02-2017 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος 
(Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών 
δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών). 

ΑΔΑ: ΩΣΣΨΩ93-94Ξ



2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας «ΤΣΟΥΠΡΟΥ  ∆ΑΥΪ∆- ΧΑΡΙΛΑΟΥ» 
καθώς, δεν υπέβαλλε το προβλεπόµενο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.3 Περιεχόµενα Φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης.  

3. Ανακηρύσσει την εταιρία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 
059049256 ως προσωρινό µειοδότη για την οµάδα Α2: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ∆ΩΝ 
ΜΠΑΖΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 m3 », αντί του συνολικού ποσού των 
65.529,66€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Το συνολικό ποσό 
αναλύεται: 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆

ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛ

Ο (€) 

1 Υπηρεσία φορτηγού αρπάγης  

(15 m3 )  

Ηµέρα  84 

 

    

169,50 14.238,0

0 

2 Υπηρεσία φορτηγού αρπάγης  

(28 m3 )   

Ηµέρα  63 

   

329,50 20.758,5

0 

3 Εγκατάσταση και µεταφορά 

κάδων  µπαζών (7m3)  

Τεµάχιο 238  

 

 

 

  

75,00 17.850,0

0 

    ΣΥΝΟΛ

Ο 

52.846,5

0 

    ΦΠΑ 

24% 

12.683,1

6 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

65.529,6

6 
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4. Ανακηρύσσει την οµάδα Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», εκτιµώµενης αξίας 
18.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ως άγονη και εγκρίνει τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό.   

  
 
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Κοντάκης Κυριάκος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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