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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..33η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-10-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..391/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..33ης/16-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .16η Οκτωβρίου 2018.., 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. 
33554/12-10-2018.. 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∆: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Πατέλη Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού  
“Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού & εντύπων” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 
38.297,33€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων 
(τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.521,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 

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

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταφών-εκταφών στα δηµοτικά 
κοιµητήρια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος».  
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την  
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών 
Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και  Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “FRESH MEAT”  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  66η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού 
για “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογισµού 74.358,63 € συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2018 – 
30/06/2018». 
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  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..391/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 

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

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη 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∆ΙΚΤΥΑΚΟ

Σ 
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 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣ

ΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή 
πύλη 
www.promitheu
s.gov.gr, του 

28/12/2017 28/12/2017 
 

22/02/2018 
Ωρα 15:00 

28/02/2018 
Ωρα 15:00 
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Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

Με την αριθ. 267/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η εταιρία µε την 
επωνυµία  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» 
µε ΑΦΜ 800487239, ∆.Ο.Υ.: ΙΖ’ Αθηνών, και µε µε α/α προσφοράς 
συστήµατος «85740», ανακηρύχτηκε ως προσωρινός 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€) 

 
Με την αριθ. 298/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, έγινε διόρθωση 
σφάλµατος της αριθ. 267/2018 (Α∆Α: ΩΠ69Ω93-ΑΥΣ) απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε την αναγραφή του ορθού 422.592,00€ αντί του 
εσφαλµένου 422.952,00€. 

 

Με την αριθ. πρωτ. 27581/29-08-2018 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε σε 
πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο προσωρινός 
ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα και υπέβαλε (αριθ. πρωτ. 29366/17-09-
2018 )τα αναγκαία δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 
Την Πέµπτη 4/10/2018, 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 
της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. Πρακτικό Νο4/4-10-2018  που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο σήµερα 04-10-2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ., 
στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, 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, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο 
διενέργειας του ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
συγκεκριµένα στον υπ΄αρίθµ. 51490 Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό στο σύστηµα 
ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Πρόεδρος Σπυρίδων Μαντόπουλος 

2. Μέλος Όλγα Καψούρου 

3. Μέλος Ιωάννης Τζαµασπισβίδης 

 
Με τα Πρακτικά Νο2 και Νο3 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την 
ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
εταιρείας “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”, ΑΦΜ: 800487239, µε 
Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒj.Τ.Π.) 109,20 και προσφερόµενη 
τιµή 422.592,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

Με τις υπ΄αριθ. 267/22-06-2018 και 298/10-07-2018 Αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κοινοποιήθηκαν 
στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια των 267/22-06-2018 και 298/10-07-2018 ΑΟΕ, απεστάλη στις 
29/08/2018 στην εταιρεία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”, µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτήν, 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 στις 29-08-2018. Ο προσωρινός 
ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 14-09-2018 το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και συγχρόνως τα κατέθεσε και σε έντυπη µορφή στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 17-09-2018 (αρ. πρωτ. 29366/17-09-2018). 
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 20-09-2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν 
είναι τα ακόλουθα: 
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 Επωνυµία Προµηθευτή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ∆ιεύθυνση e-mail: georpap@yahoo.com 
Αριθµός - Α/Α 
Συστήµατος: 

51490  

Τίτλος - Αριθµός 
∆ιακήρυξης: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Αριθµός Προσφοράς: 85740  
 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ /∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

E_E Συµµετοχής Περιβ 
Συµµαχία.pdf 

E_E Συµµετοχής Περιβ 
Συµµαχία.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Τελευτ Τροποπ 
Καταστατικού_08 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Τελευτ 
Τροποπ Καταστατικού_08 

ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Πιστοπ ΕΒΕΑ 
για όλο το 2018 (εκδ 

8_5_18)_06 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Πιστοπ ΕΒΕΑ 
για όλο το 2018 (εκδ 

8_5_18)_06 

ΟΧΙ 

ΕΕΕΣ Περιβαλλοντική 
Συµµαχία_signed.pdf 

ΕΕΕΣ Περιβαλλοντική 
Συµµαχία_signed.pdf ΟΧΙ 

ESPD Komptech for Dionysos-
signed.pdf 

ΕΕΕΣ Παρόχου Στήριξης 
(Komptech GmbH) 

ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Υπ ∆ήλ άρ 74 
ν_4412_16_signed_05 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Υπ ∆ήλ άρ 74 
ν_4412_16_signed_05 

ΟΧΙ 

Υπ δήλωση Περιβαλλοντική 
Συµµαχία_signed.pdf 

Υπ ∆ήλωση αρ 2.2.9 (σελ. 16) 
∆ιακήρυξης ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Γενικό Πιστοπ 
Μεταβολών (εκδ 30_8_18)_05 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Γενικό Πιστοπ 
Μεταβολών (εκδ 30_8_18)_05 

ΟΧΙ 

Komptech declaration for 
Dionysos Axtor-signed.pdf 

Υ∆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ αρ. 
2.2.9 (σελ. 16) ∆ιακήρυξης 

ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Πιστοπ µη 
πτωχεύσ (εκδ 31_8_18)_04 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Πιστοπ µη 
πτωχεύσ (εκδ 31_8_18)_04 

ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Ασφ Ενηµ 
∆ιαχειριστή ΕΦΚΑ (ως 

6_11_18)_03 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Ασφ Ενηµ 
∆ιαχειριστή ΕΦΚΑ (ως 

6_11_18)_03 

ΟΧΙ 

Υπ δήλωση για Aυστριακή ψηφ 
υπογραφή_signed.pdf 

∆ιευκρινίσεις για την 
επαλήθευση εκ µέρους της 
αναθέτουσας αρχής, της 
ψηφιακής υπογραφής 

Komptech gmbH 

ΟΧΙ 

Verification report for 
Komptech ESPD.pdf 

Επαλήθευση Αυστριακής 
ψηφιακής υπογραφής ΕΕΕΣ 

Παρόχου Στήριξης 
ΟΧΙ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Ασφαλ 
ενηµερότ ΙΚΑ (ως 6_11_18)_03 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Ασφαλ 
ενηµερότ ΙΚΑ (ως 

6_11_18)_03 

ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Φορολ 
ενηµερότ (ως 10_10_18)_02 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Φορολ 
ενηµερότ (ως 10_10_18)_02 

ΟΧΙ 

Verification report for 
Komptech declaration.pdf 

Επαλήθευση Αυστριακής 
ψηφιακής υπογραφής Υ∆ 

κατασκευαστή 
ΟΧΙ 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Ποινικό 
Μητρώο (εκδ 29_8_18) _01 

ΠΕΡ ΣΥΜ ΙΚΕ Ποινικό 
Μητρώο (εκδ 29_8_18) _01 

ΟΧΙ 

Βεβαίωση φορέα πιστοπ οτι 
ISO Komptech συνεχ να ισχύει 

επισ µεταφρ.pdf 

Βεβαίωση διαπιστευµένου 
φορέα πιστοπ οτι το Σύστηµα 
∆ιοίκησης Ποιότητας της 

KomptechGmbH κατά ISO 
9001 & 14001 συνεχίζει να 

ισχύει, επίσηµα µεταφρασµένη 

ΟΧΙ 

Komptech ISO 9001 επισ 
µεταφρ.pdf 

Komptech ISO 9001 επισ 
µεταφρ.pdf 

ΟΧΙ 

∆ιαβιβαστικό δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

14_9_2018_signed 

∆ιαβιβαστικό δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

14_9_2018_signed 
ΟΧΙ 

Komptech ISO 14001 επισ 
µεταφρ.pdf 

Komptech ISO 14001 επισ 
µεταφρ.pdf 

ΟΧΙ 

KOMPTECH Καταστατικό 
(+επίσ µετάφρ)_08 

KOMPTECH Καταστατικό 
(+επίσ µετάφρ)_08 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf 
ΟΧΙ 

KOMPTECH ISO 14001 (+επίσ 
µετάφρ)_07 

KOMPTECH ISO 14001 
(+επίσ µετάφρ)_07 

ΟΧΙ 

Παρουσίαση συστήµ 
τηλεδιάγνωσης Komptech 

Connect!.pdf 

Παρουσίαση συστήµ 
τηλεδιάγνωσης Komptech 

Connect!.pdf 
ΟΧΙ 

KOMPTECH ISO 9001 (+επίσ 
µεταφρ)_07 

KOMPTECH ISO 9001 (+επίσ 
µεταφρ)_07 

ΟΧΙ 

KOMPTECH Πιστοπ 
Επιµελητηρ (+επίσ µετάφρ)_06 

KOMPTECH Πιστοπ 
Επιµελητηρ (+επίσ 

µετάφρ)_06 

ΟΧΙ 

Oδηγίες Χρήσης & Συντήρησης 
Axtor 5010 (131 σελ, 20376 

λέξεις).pdf 

Oδηγίες Χρήσης & 
Συντήρησης Axtor 5010 (131 

σελ, 20376 λέξεις).pdf 
ΟΧΙ 

Prospectus Axtor 2017.pdf Prospectus Axtor 2017.pdf ΟΧΙ 
Υπ δήλωση για Aυστριακή ψηφ 

υπογραφή_signed 
Υπ δήλωση για Aυστριακή 
ψηφ υπογραφή_signed 

ΟΧΙ 

Report Επαλήθευσης 
Αυστριακής Ψηφιακής 

Υπογραφής Komptech GmbH 

Report Επαλήθευσης 
Αυστριακής Ψηφιακής 

Υπογραφής Komptech GmbH 

ΟΧΙ 

Βίντεο Axtor τεµαχίζει φυτικά Βίντεο Axtor τεµαχίζει φυτικά ΟΧΙ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

κατάλοιπα (διάρκεια 2 
min).mp4 

κατάλοιπα (διάρκεια 2 
min).mp4 

KOMPTECH Υπεύθυνη 
∆ήλωση_digitally_signed_05 

KOMPTECH Υπεύθυνη 
∆ήλωση_digitally_signed_05 

ΟΧΙ 

Βίντεο (animation) αρχή 
λειτουργίας Axtor.mp4 

Βίντεο (animation) αρχή 
λειτουργίας Axtor.mp4 

ΟΧΙ 

KOMPTECH Πιστοπ Μη 
Πτωχεύσεως (+επίσ 

µετάφρ)_04 

KOMPTECH Πιστοπ Μη 
Πτωχεύσεως (+επίσ 

µετάφρ)_04 

ΟΧΙ 

KOMPTECH Ασφαλ Ενηµερότ 
(+επίσ µετάφρ)_03 

KOMPTECH Ασφαλ 
Ενηµερότ (+επίσ µετάφρ)_03 

ΟΧΙ 

Supplier_Quote_200218_signed
.pdf 

Supplier_Quote_200218_signe
d.pdf ΟΧΙ 

KOMPTECH Φορολ Ενηµερότ 
(+επίσ µετάφρ)_02 

KOMPTECH Φορολ 
Ενηµερότ (+επίσ µετάφρ)_02 

ΟΧΙ 

KOMPTECH Ποινικά Μητρώα 
Εκπροσώπ (+επίσ µετάφρ)_01 

KOMPTECH Ποινικά 
Μητρώα Εκπροσώπ (+επίσ 

µετάφρ)_01 

ΟΧΙ 

 
Επίσης, η Επιτροπή προχώρησε στις 20-09-2018 και στην αποσφράγιση του 
αριθ. πρωτ. 29366/17-09-2018  φακέλου των επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και 
ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη µορφή. 
Τα δικαιολογητικά είχαν αρχικά είχαν κατατεθεί µε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 
7077/23-02-2018 φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν τόσο 
ηλεκτρονικά, όσο 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 Προµήθεια Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
Πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην εταιρεία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”, ΑΦΜ: 800487239, µε προσφερόµενη τιµή 422.592,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

 
 

 

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

 
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 € 422.592,00 € 

ΑΔΑ: ΨΘΩΖΩ93-ΜΛΖ
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 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 
1. του Ν.4412/2016  
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  
3. το αριθµ. Νο4/4-10-2018 Πρακτικό της, τη Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

προτείνεται προς την Οικονοµική επιτροπή η έγκριση: 
 

• Του αριθµ. Νο4/4-10-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
• 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 οριστικό αµάδοχο 
για την προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών, αντί του 
συνολικού ποσού των 422.592,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 
340.800,00€ πλέον ΦΠΑ 81.792,00€) καθώς τα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη 
και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
� το αριθ. Νο4/4-10-2018 Πρακτικό της, τη Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καρασαρλή που δήλωσε λευκή ψήφο.  

 
1. Εγκρίνει το αριθ. Νο4/4-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

για την προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών. 
2. Κηρύττει 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 οριστικό ανάδοχο για την 
προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών, αντί του συνολικού 
ποσού των 422.592,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 
340.800,00€ πλέον ΦΠΑ 81.792,00€) καθώς τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη 
και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 

ΑΔΑ: ΨΘΩΖΩ93-ΜΛΖ



10 

5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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