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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:.20η/2019..                                                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      της 26ης-6-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..229/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..20ης/26-6-2019.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..26η Ιουνίου 2019.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 22559/13-6-2019 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 ΕΗ∆ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική 
Οδό”».  
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆ 2ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής 
υπηρεσιών  «Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού 
ποσού 74.325,60€, συµπ/νου ΦΠΑ». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για 
Πυροπροστασία Έτους 2019».».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Ασφάλισης των Μεταφορικών 
Μέσων του ∆ήµου ∆ιονύσου CPV : 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης 
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων» Α∆ΑΜ: 19REQ005158365». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Τσούκας Παναγιώτης   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον των θεµάτων της Η.∆. καθώς διανύουµε ήδη την αντιπυρική 
περίοδο και λόγω λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
 

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

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων. 
 
 
 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον 
του θέµατος «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 74.325,60€, 
συµπ/νου ΦΠΑ» λέγοντας ότι το κατεπείγον του θέµατος προκύπτει από τη 
φύση της σύµβασης καθώς η µεταφορά του τρίµµατος εν µέσω της 
αντιπυρικής περιόδου είναι επιβεβληµένη προς αποφυγή φαινοµένων 
αυτανάφλεξης και συνεπώς κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Επιπλέον, η 
αποκοµιδή µε φορτηγό αρπάγη αφενός συµβάλει στον περιορισµό µικρών 
εστιών πυρκαγιάς αφετέρου προάγει την ευπρέπεια και υγιεινή του ∆ήµου µας 
αναβαθµίζοντας τη ποιότητα ζωής των πολιτών. 
 

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

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..229/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆ 2ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, 

ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής 
υπηρεσιών  «Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού 
ποσού 74.325,60€, συµπ/νου ΦΠΑ». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 

 
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 & 
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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. 
 
Τη Τρίτη 25/06/2019, 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. 
23847/25-06-2019 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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, όπως αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 183/2019 
(Α∆Α: 6ΣΩΨΩ93-ΦΗΖ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 25 Ιουνίου 2019 και έχοντας απαρτία 
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο 
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προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου 22855/18-6-2019. 
 
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. Αντίγραφα ποινικών µητρώων όλων των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εν ισχύ. 

2. Φορολογικές και ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας εν ισχύ 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση Νοµίµου Εκπροσώπου για τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση Νοµίµου Εκπροσώπου περί µη επιβολής πράξης 

προστίµων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα ΣΕΠΕ 
5. Ένορκες δηλώσεις (26-2-2019 & 20-5-2019) που αφορούν τους λόγους 

αποκλεισµού της παρ. 2.2.3 
6. Αντίγραφα πιστοποιητικών Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου και Εφετείου 

Πειραιώς περί µη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, µη θέσης σε 
καθεστώς αναδιοργάνωσης, ειδικής εκκαθάρισης κλπ 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Νοµίµου Εκπροσώπου για τις λοιπές περιπτώσεις 
του άρ. 2.2.3 

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση Νοµίµου Εκπροσώπου ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος της εταιρείας απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 
Ν. 4412/2016 

9. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Πειραιώς µε ΚΑ∆ 

10. Αντίγραφα συµβάσεων παροχής παρεµφερών υπηρεσιών 
11. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε λίστα οχηµάτων και σχετικά έγγραφα (άδεια, 

ασφαλιστήριο) 
12. Άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

για την Περιφέρεια Αττικής (Α∆Α: ΩΣ03ΟΡ1Κ-ΩΨΒ) και αίτηµα 
ανανέωσης αυτής (ΑΠ 43804/1918/23-4-2019) 

13. Αποδεικτικό καταχώρησης δραστηριότητας συλλογής και µεταφοράς 
στο ΗΜΑ 

14. Αντίγραφο σύµβασης µε τον Ε∆ΣΝΑ (ΑΠ 15662/28-12-2018) µε ισχύ 
έως 31-12-2019. 

15. Υπεύθυνη ∆ήλωση Νοµίµου Εκπροσώπου για αποδοχή των όρων της 
µελέτης 3/2019 

16. Νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
εκπροσώπησης, µεταβολών, τροποποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ 
σύστασης και τροποποιήσεων). 

 
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 Α’ ‘’Μεταφορά 
Τρίµµατος’’  του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού «Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής 
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Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» στην εταιρεία ΠΕΡΜΕ Περιβαλλοντική 
Μεταφορική ΑΕ, ΑΦΜ 099095570, αντί ποσού 26.790,00€ ΦΠΑ 24% 
6429,60 σύνολο προσφοράς 33.219,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
ΟΜΑ∆Α Α’ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ 

(Container 
32m3) 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆

ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛ

Ο (€) 
ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚ

Ο 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΜΠΕ

Ρ. ΦΠΑ 
(€) 

ΠΕΡΜΕ 
Περιβαλλοντική 
Μεταφορική ΑΕ, 
ΑΦΜ 
099095570 

∆ροµολόγιο 235 114,00 26.790,0
0 

6429,6 33.219,6
0 

 
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. 23847/25-06-2019 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. 23847/25-06-2019 Πρακτικού Νο3 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 
2. Την αποδοχή της προσφοράς και την ανακήρυξη της ανώνυµης 

εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ» που εδρεύει στο Πειραιά, επί 
της οδού Αγίου ∆ηµητρίου 62, Τ.Κ. 18545 µε Α.Φ.Μ. 099095570, 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως οριστικού αναδόχου για την οµάδα Α 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΑΤΟΣ» του συνοπτικού διαγωνισµού, αντί του 
συνολικού ποσού των 33.219,60€, συµ/νου ΦΠΑ 24%, καθώς τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης.   

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
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� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2281/16734/18-04-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 19PROC004825670 2019-04-18)  
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
� Την αριθ. 183/2019 (Α∆Α:6ΣΩΨΩ93-ΦΗΖ) Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής 
� Το αριθ. πρωτ. 23847/25-06-2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 23847/25-06-2019 Πρακτικό Νο3 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  «Αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών». 

 
2. Αποδέχεται την προσφορά και ανακηρύσσει την ανώνυµη εταιρία µε 

την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε το 
διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ» που εδρεύει στο Πειραιά, επί της οδού 
Αγίου ∆ηµητρίου 62, Τ.Κ. 18545 µε Α.Φ.Μ. 099095570, ∆.Ο.Υ. 
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως οριστικό ανάδοχο για την οµάδα Α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΡΙΜΑΤΟΣ» του συνοπτικού διαγωνισµού, αντί του συνολικού 
ποσού των 33.219,60€, συµ/νου ΦΠΑ 24%, καθώς τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης.   

 
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: 66ΙΜΩ93-ΟΒ8


		2019-06-26T12:17:50+0300
	Athens




