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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 32601 
∆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 πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 169.880,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
 
Με την αριθ.287/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών. 
 
Με την αριθµ. 286/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν: α) η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης β) η σχετική µελέτη και οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού  και γ) 
η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27189/3234/23-08-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC003595469 2018-08-23 προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός για τις  
24/09/2018 και µε ηµεροµηνιά αποσφράγισης την 28/09/2018.  
 
Την Παρασκευή 28/09/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη 
παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό 
Νο1/2-10-2018 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 2/10/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00πµ, συνεδρίασε η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 
υπ. Αριθ. 27189/3234/23-8-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων 
υλικών, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος  Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 

2. Τακτικό Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Τακτικό Μέλος Χαλκιαδάκη Ελένη 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 27189/3234/23-8-2018 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου,  για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου 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 63445 . 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 24/09/2018 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28/09/2018 και ώρα 10:30πµ. 
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 63445 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους παρακάτω 
προµηθευτές: 
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ALPHA GREEN ABEE 21/09/2018 17:44:15 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/09/2018 13:38:04 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια 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 αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
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Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν, 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.2), θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
αυτές είχαν λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ALPHA GREEN ABEE 111083 30616/25.9.2018 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

108755 30766/26.9.2018 

 
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. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ALPHA GREEN ABEE» 
υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

2. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε 
έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµόφωνα ότι, τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των εταιρειών όσο και οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών είναι πλήρεις, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των 
οικονοµικών προσφορών την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στις 10.30 πµ. 

 

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

 
 
 
Την Πέµπτη 4/10/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού 
πολιτικής άµυνας» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω 
προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο2/4-10-2018 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
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«Στον Άγιο Στέφανο, στις 4.10.2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, συνεδρίασε η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό (ΑΑ Συστήµατος 63445) της υπ. αριθ. 3234/27189/23.8.2018 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια 
παροχής Υπηρεσιών Βιοαποδοµήσιµων Υλικών προϋπολογισµού 169.880,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 

2. Τακτικό Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Τακτικό Μέλος Χαλκιαδάκη Ελένη 

 
Όλες οι συµµετέχουσες εταιρίες, σύµφωνα µε το Νο 1 πρακτικό του διαγωνισµού, 
έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για τις οµάδες που συµµετέχουν, ως 
προβλέπεται στη διακήρυξη και οι προσφορές τους έγιναν δεκτές. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ. 
2.3.1 «Κριτήριο Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των ειδών όπως αυτά 
προσδιορίζοντα στην παρούσα’’. 
 
Από την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,  η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές ως 
εξής: 

 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΒΕ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 173,47 34.694,00 8326,56 43.020,56 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 338,47 101.541,00 24369,84 125.910,84 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

168.931,40€ 
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2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 155 31.000,00 7440 38.440,00 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 335 100.500,00 24120 124.620,00 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

163.060,00€ 

 

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της 
∆ιακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως 
προσωρινό αναδόχο για την προµήθεια παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών την εταιρεία Παυλάκης Παυλ. Κωνσταντίνος µε ΑΦΜ 
059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, µε έδρα Τσακάλωφ 9, Γαλάτσι ΤΚ 11146 [τηλ. 
2102915343, e-mail pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
163.060,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι οικονοµικές προσφορές 
των συµµετεχόντων, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα και επισυνάπτονται. 

 

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 στον 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 και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27189/3234/23-08-2018Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC003595469 2018-08-23)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το Πρακτικό Νο1/2-10-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. Το Πρακτικό Νο2/4-10-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

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

6. Tα στοιχεία του φακέλου 
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προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση των  Πρακτικών Νο1/2-10-2018 & Νο2/4-10-2018 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», 
µε ΑΦΜ. 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 
9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισµού 
µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής Βιοαποδοµίσηµων Υλικών», 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα : 

 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 155 31.000,00 7440 38.440,00 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 335 100.500,00 24120 124.620,00 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

163.060,00€ 

γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.  
 

Κοινοποίηση:  ∆/νση Περιβάλλοντος   
           

Συν.  Τα αριθµ. Νο1/2-10-2018 & Νο2/4-10-2018 Πρακτικά της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 2.10.2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 2/10/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00πµ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 
υπ. Αριθ. 27189/3234/23-8-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων 
υλικών, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος  Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 

2. Τακτικό Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Τακτικό Μέλος Χαλκιαδάκη Ελένη 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 27189/3234/23-8-2018 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου,  για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου 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 63445 . 



8 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 24/09/2018 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28/09/2018 και ώρα 10:30πµ. 
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 63445 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους παρακάτω 
προµηθευτές: 
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ALPHA GREEN ABEE 21/09/2018 17:44:15 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/09/2018 13:38:04 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια 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 αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν, 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.2), θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
αυτές είχαν λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ALPHA GREEN ABEE 111083 30616/25.9.2018 

2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

108755 30766/26.9.2018 

 
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: 
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3. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ALPHA GREEN ABEE» 
υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

4. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε 
έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµόφωνα ότι, τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των εταιρειών όσο και οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών είναι πλήρεις, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των 
οικονοµικών προσφορών την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στις 10.30 πµ. 

 

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

 

 Τα Μέλη της Επιτροπής  

1) Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 
 

2) Μέξης Ευάγγελος 

 

3) Χαλκιαδάκη Ελένη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 4.10.2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Επιτροπή της υπ’ αρ. 286/2018 ΑΟΕ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(Προϋπολογισµού 169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)  

 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 4.10.2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό (ΑΑ Συστήµατος 63445) της υπ. αριθ. 3234/27189/23.8.2018 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια 
παροχής Υπηρεσιών Βιοαποδοµήσιµων Υλικών προϋπολογισµού 169.880,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 

2. Τακτικό Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Τακτικό Μέλος Χαλκιαδάκη Ελένη 

 
Όλες οι συµµετέχουσες εταιρίες, σύµφωνα µε το Νο 1 πρακτικό του διαγωνισµού, 
έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για τις οµάδες που συµµετέχουν, ως 
προβλέπεται στη διακήρυξη και οι προσφορές τους έγιναν δεκτές. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ. 
2.3.1 «Κριτήριο Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των ειδών όπως αυτά 
προσδιορίζοντα στην παρούσα’’. 
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Από την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,  η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές ως 
εξής: 

 

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA GREEN ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕΒΕ 

 

 

 

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 155 31.000,00 7440 38.440,00 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 335 100.500,00 24120 124.620,00 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

163.060,00€ 

 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 173,47 34.694,00 8326,56 43.020,56 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 338,47 101.541,00 24369,84 125.910,84 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

168.931,40€ 
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Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε την παρ. 2.3 της 
∆ιακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως 
προσωρινό αναδόχο για την προµήθεια παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών την εταιρεία Παυλάκης Παυλ. Κωνσταντίνος µε ΑΦΜ 
059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, µε έδρα Τσακάλωφ 9, Γαλάτσι ΤΚ 11146 [τηλ. 
2102915343, e-mail pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
163.060,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι οικονοµικές προσφορές 
των συµµετεχόντων, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστηµα και επισυνάπτονται. 

 

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 στον 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 και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

 

 

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ 

 

Μέξης Ευάγγελος 

 

Χαλκιαδάκη Ελένη 

 


