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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-6-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..155/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11η/20-6-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. ..18211/16-6-2017.. 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: «Έγκριση πρακτικού Νο 4 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ 
Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ΚΑΤΆ Της 95/2017 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης 
κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την «παροχή υπηρεσιών Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού 
(αποψίλωση) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2480,00€ για παροχή 
οικονοµικών στοιχείων υπαλλήλων του ∆ήµου µας που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 
την εταιρεία ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς 
Ογκωδών Απορριµµάτων»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης 
Ιουνίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 
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ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 
25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2017, καθώς και έγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής για 
την διεξαγωγή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων 
διακήρυξης της “Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..155/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού 
(αποψίλωση) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου 
περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

5. Την 91/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας . 

6. Την υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ006200624 

8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ006237422 

9. Την 125/23-05-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων 
και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία και η διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 58.156,00 Ευρώ  µε χρέωση του ΚΑ  70.6275.0001 µε τίτλο  «Καθαρισµός 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία»  προϋπολογισµού 
έτους 2017 (Α.Α.Υ 549, Α∆Α7ΘΤΚΩ93-ΤΨΟ ) β)η  υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος  γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας υπηρεσίας 
καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία» 

 
10. Το από 08.06.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η 

οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 125/23.05.2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο : «…..Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ 
όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας 
καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου 
διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της 
επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 
1) Για λογαριασµό του κ. Καραλή Κωνσταντίνου, κατέθεσε κατόπιν 

εξουσιοδότησης η κ. Παπανικολάου Αγγελική του Ιωάννη 
2) Για λογαριασµό της εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & σια Ε.Ε”, κατέθεσε 

κατόπιν εξουσιοδότησης ο κ. Κυριακάκης Χρήστος του Γεωργίου 
3) Για λογαριασµό της εταιρείας “Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & σια Ε.Ε”, κατέθεσε 

κατόπιν εξουσιοδότησης η κ. Καραλή ∆έσποινα του Βασιλείου 
4) Η κ. Αλαφογιάννη Αικατερίνη  
5) Για λογαριασµό της εταιρείας “ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ”, κατέθεσε κατόπιν 

εξουσιοδότησης Ο κ. ∆ραµητινός Ιωάννης του Γεωργίου 
6) Για λογαριασµό του κ. Γρίβα Γεώργιου, κατέθεσε κατόπιν εξουσιοδότησης ο κ. 

Νικολαΐδης Μηνάς του Λεωνίδα 
 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, 
προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, 
κλειστές έγγραφες προσφορές. σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 15499/1444 /25/05/2017 
∆ιακήρυξης,  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε προσφορά, από τον κ. Ασωνίτη Χρήστο & 
έλαβε αρ. πρωτ. 16801/07-06-2017. 
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Κατά την διάρκεια της παραλαβής των προσφορών κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου προς την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και όχι προς την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου όπως προβλέπει το άρθρο 19 της διακήρυξης, ένσταση του κ. 
Μπόρα Αγγελή (χωρίς την καταβολή του προβλεπόµενου παραβόλου).Ως εκ τούτου η 
ένσταση δεν εξετάσθηκε. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 
αποσφράγισης. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές 
υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η 
διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, τους 
φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των τεχνικών 
προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν .Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές 
προσφορές, ανά φύλλο 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων  διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος του κ. Γρίβα Γεώργιου, 
∆ΕΝ περιελάµβανε την απαιτούµενη Τεχνική Προσφορά στον ξεχωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», αλλά µέρος του 
τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15.  Ως εκ τούτου, 
η  Επιτροπή απέκλεισε από την συνέχεια της διαδικασίας τη συµµετοχή του κ. Γρίβα 
Γεώργιου σύµφωνα µε το άρθρο 9, ενώ, έκρινε οµοφώνως ότι,τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των υπολοίπων έξι συµµετεχόντων όσο και οι φάκελοι 
των τεχνικών προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται την διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την Τετάρτη 14/06/20017 και ώρα 9:00π.µ….» 
 
 
11. Την υπ’αριθ. Πρωτ.  17842/12.06.2017 πρόσκληση αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών. 
 
12. Το από 14.06.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

σύµφωνα µε το οποίο : «Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας, τους όρους της διακήρυξης 
και το υπ'αρίθµ. 1/8-6-2017 Πρακτικό,  προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών  προσφορών χωρίς την παρουσία των προσφερόντων ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι ενηµερώθηκαν σχετικά, µε  την 
από 12/6/2017 ηλεκτρονική πρόσκληση αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. 
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1) Η επιχείρηση του κ. Καραλή Κωνσταντίνου, κατέθεσε  οικονοµική προσφορά την 
οποία η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της διακήρυξης και 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 38,80 € 40.934,00 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  21,34 € 2.134,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 12,13 € 2.426,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 45.494,00 € 

   ΦΠΑ 24% 10.918,56 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 56.412,56 € 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 
 
2) Η εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & σια Ε.Ε” , κατέθεσε  οικονοµική προσφορά 
την οποία η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της 
διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 38,00 € 40.090,00 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  20,00 € 2.000,00 € 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 11,00 € 2.200,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 44.290,00 € 

   ΦΠΑ 24% 10.629,60 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 54.919,60 € 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ. 
 
3) Η εταιρεία “Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & σια Ε.Ε” , κατέθεσε  οικονοµική προσφορά την 
οποία η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της διακήρυξης και 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 38,00 € 40.090,00 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  20,00 € 2.000,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 11,00 € 2.200,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 44.290,00 € 

   ΦΠΑ 24% 10.629,60 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 54.919,60 € 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ. 
 

ΑΔΑ: 7Κ9ΤΩ93-ΨΣΙ



 

7 

4) Η επιχείρηση της κ. Αλαφογιάννη Αικατερίνης , κατέθεσε  οικονοµική προσφορά την 
οποία η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της διακήρυξης και 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 39,00 € 41.145,00 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  21,34 € 2.134,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 12,13 € 2.426,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 45.705,00 € 

   ΦΠΑ 24% 10.969,20 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 56.674,20 € 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ . 
 
5) Η εταιρεία “ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ” , κατέθεσε  οικονοµική προσφορά την οποία 
η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της διακήρυξης και 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 38,70 € 40.828,50 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  21,33 € 2.133,00 € 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 12,13 € 2.426,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 45.387,50 € 

   ΦΠΑ 24% 10.893,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 56.280,50 € 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 
6) Η επιχείρηση του κ.  κ. Γρίβα Γεωργίου, είχε αποκλειστεί  από την συνέχεια της 
διαδικασίας κατά τα προηγούµενα στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
δεν αποσφράγισε τον φάκελο της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 
11.2 της διακήρυξης και  προχώρησε σε ενέργειες επιστροφής του.  
 
7) Η επιχείρηση του κ. Ασωνίτη Χρήστου, κατέθεσε  οικονοµική προσφορά την οποία 
η Επιτροπή  έκανε δεκτή διότι ήταν σύµφωνη  µε τους όρους της διακήρυξης και 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους . 
 Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά έχει ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 31,00 € 32.705,00 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  17,00 € 1.700,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 6,00 € 1.200,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 35.605,00 € 

   ΦΠΑ 24% 8.545,20 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 44.150,20 € 
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Γενικό σύνολο ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ. 
 

            Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  15499/1444/25-5-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις   υποβληθείσες  προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της επιχείρηση του κ. Ασωνίτη Χρήστου ως προσωρινού αναδόχου γιατί 
η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές,σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και  η οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1055 31,00 € 32.705,00 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 100  17,00 € 1.700,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ Στρέµµα 200 6,00 € 1.200,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 35.605,00 € 

   ΦΠΑ 24% 8.545,20 € 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 44.150,20 € 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα…» 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
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1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο1/08.06.2017 & Νο2/14.06.2017  της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης  του κ. ΑΣΩΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΦΜ 
076386246,∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα επί της Μεσογείων 330 Τ.Κ. 15341 Αγία 
Παρασκευή και προσφερόµενη τιµή 44.150,20€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24% ως προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική της προσφορά ήταν η χαµηλότερη. 

 
  

                                  
Η Οικονοµική Επιτροπή 

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

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
� Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
� Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
� Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
� Την 91/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας . 
� Την υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε 

στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
� Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των , το οποίο καταχωρήθηκε στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ006200624 
� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 

17REQ006237422 
� Την 125/23-05-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το από 08.06.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Την υπ’αριθ. Πρωτ.  17842/12.06.2017 πρόσκληση αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών. 
� Το από 14.06.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� την υπ’ αριθ.  15499/1444/25-5-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/08.06.2017 & Νο2/14.06.2017 της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υπηρεσίας 
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καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία  

 
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση του κ. ΑΣΩΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΦΜ 076386246, 

∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα επί της Μεσογείων 330 Τ.Κ. 15341 Αγία Παρασκευή 
και προσφερόµενη τιµή €44.150,20 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως 
προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της 
προσφορά ήταν η χαµηλότερη. 

                    
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. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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