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                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 21/03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :9714 
∆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 πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών).  
 
Με την υπ' αριθµ. 180/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας: «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας και 
Περιβάλλοντος Έτους 2016», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.  250/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
−  
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 
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Με την 33/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής α) η εταιρία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 059049256 αναδείχτηκε ως προσωρινός µειοδότης   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%,  και β) η οµάδα Α1: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΩΝ», εκτιµώµενης αξίας 18.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, κηρύχθηκε ως άγονη 
και αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό 
διαγωνισµό.   
 
Με την αριθµ πρωτ. 6072/499/3-3-2017 διακήρυξη ∆ηµάρχου ορίσθηκε ως 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισµού η 16/03/2017.  
 
Την Πέµπτη 16/03/2017, 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. 4412/2016 µε την 322/2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
  
 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το 
Πρακτικό Νο1 της 21/03/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο:  
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Μαρτίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:30πµ σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 111/2016, περ.2, 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου & παρατάθηκε µε την 322/2016 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή 
ογκωδών απορρριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και 
µεταφορά µπαζών), (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 6072/499/3-3-2017), αποτελούµενη από τους: 
 

− Θεόδωρος Στάικος , ∆ηµοτικό Υπάλληλο, ως Πρόεδρο 

− ∆ηµήτριος Ντόστης, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

− Μαρία Χρυσαφογεώργη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

 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. 
 Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου,  είχαν κατατεθεί οι ακόλουθες προσφορές: 
 
Α) Η αριθµ. πρωτ.  7113/14-03-2017 εµπρόθεσµη προσφορά  της εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, και 
Β)Η αριθµ. πρωτ.  7206/14-03-2017 εµπρόθεσµη προσφορά  της εταιρίας «AL ME DA XYL», 
µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ. 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  προσήλθε  να καταθέσει  φάκελο ενώπιον 

της επιτροπής για λογαριασµό της προσωπικής  εταιρείας «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  µε ΑΦΜ 1331755740, ∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ο νόµιµος εκπρόσωπος  της 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ  (Α∆Τ Χ033237/26-11-2001). 

  Οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 

µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών( 10:30 π.µ.) και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε 

σε δηµόσια  συνεδρίαση, την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 

κατά σειρά επίδοσης µονογράφοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν  τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και η τεχνική 
προσφορά τους. 
Μετά  την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή έκρινε 
οµοφώνως ότι οι φάκελοι τους είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν  όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από την διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των 
τεχνικών  προσφορών των συµµετεχόντων και στη µονογραφή του περιεχοµένου τους. 
Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικές  προσφορές όλων των συµµετεχόντων , 
ήταν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

 

Ακολούθως  η Επιτροπή προχώρησε  στην αποσφράγιση  των  οικονοµικών  προσφορών 

και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές, ανά υποψήφιο ανάδοχο. 

 

• Η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

1 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 µ.  

Ηµέρα  45 229,00 10.305,00 

2 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 µ 

Ηµέρα  28 257,00 7.196,00 

    Σύνολο 17.501,00 

    ΦΠΑ 24%  4.200,24 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.701,24 

  

• Η εταιρεία  «AL ME DA XYL», µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

1 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 µ.  

Ηµέρα  45 240,00 10.800,00 

2 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 µ 

Ηµέρα  28 280.00 7.840,00 

    Σύνολο 18.640,00 
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    ΦΠΑ 24%  4.473,60 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.113,60 

 

• Η προσωπική εταιρεία «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», µε ΑΦΜ 1331755740, 

∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

1 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 µ.  

Ηµέρα  45 230,00 10.350,00 

2 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 µ 

Ηµέρα  28 270,00 7.560,00 

    Σύνολο 17.910,00 

    ΦΠΑ 24%  4.298,40 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.208,40 

 

τις οποίες έκανε δεκτές διότι ήταν σύµφωνες  µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 

(παραγρ.6.3) και χαµηλότερες του προϋπολογισθέντος κόστους. 

  
 

  Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 
1. την υπ’ αριθµ πρωτ.  6072/499/3-3-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις  υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη της εταιρείας   «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ 
ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου σπηλαίου 17, Τ.Κ.11522 Αθήνα,  ως προσωρινού 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορρριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά 
µπαζών) και ειδικότερα για την οµάδα: 
Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων ή και 
ολόκληρων δέντρων. Τα µεγάλα δέντρα λόγω του ύψους και του βάρους των κλαδιών τους 
µπορεί να εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, της ιδιωτικής και δηµόσιας 
περιουσίας, µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα (ισχυροί άνεµοι, χιονοπτώσεις κλπ) ή 
ακόµη και µετά από ήπια καιρικά φαινόµενα  και επιβάλλονται εργασίες για λόγους 
ασφαλείας. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν θα είναι σύµφωνα µε την 
Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01-09 «Κλάδεµα δένδρων», µε 
την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, µε ικανότητα να εργάζεται σε µεγάλα ύψη και 
τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, κατάλληλου για εργασία σε ύψη 12 µ. και  22µ.  
 
 
Αντί του συνολικού καθαρού ποσού των 17.501,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 
ποσού 4.200,24€, ήτοι συνολικά αντί του ποσού των  21.701,24€ γιατί η προσφορά του 
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είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η δε 
οικονοµική του προσφορά ήταν η πλέον συµφέρουσα από τις υποβληθείσες.  
 
Προς διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 

  
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• του  Ν. 4412/2016  
• του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
• το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,  
• το Πρακτικό της Επιτροπής Νο1/20-03-2017  
• To Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες." 
 
Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. Η έγκριση του Πρακτικού Νο1/20-03-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. Η Την ανάδειξη της εταιρείας   «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ 

ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου σπηλαίου 17, Τ.Κ.11522 Αθήνα,  ως προσωρινού 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορρριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και 
µεταφορά µπαζών) και ειδικότερα για την οµάδα: 

Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων ή και 
ολόκληρων δέντρων. Τα µεγάλα δέντρα λόγω του ύψους και του βάρους των κλαδιών τους 
µπορεί να εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, της ιδιωτικής και δηµόσιας 
περιουσίας, µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα (ισχυροί άνεµοι, χιονοπτώσεις κλπ) ή 
ακόµη και µετά από ήπια καιρικά φαινόµενα  και επιβάλλονται εργασίες για λόγους 
ασφαλείας. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν θα είναι σύµφωνα µε την 
Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01-09 «Κλάδεµα δένδρων», µε 
την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, µε ικανότητα να εργάζεται σε µεγάλα ύψη και 
τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, κατάλληλου για εργασία σε ύψη 12 µ. και  22µ.  
 
 
Αντί του συνολικού καθαρού ποσού των 17.501,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 
ποσού 4.200,24€, ήτοι συνολικά αντί του ποσού των  21.701,24€ γιατί η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η δε 
οικονοµική του προσφορά ήταν η πλέον συµφέρουσα από τις υποβληθείσες.  

3. H αποδέσµευση χρηµατικού ποσού 12.752,78 από το Κ.Α. 35.6275.0004 µε την 
ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, µεταφορά µπαζών κλπ κήπων 
και κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου (ΑΑΥ 117/2017) 

4. H έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος 
(αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών 
δένδρων – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
12.752,78€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε την ονοµασία «∆απάνες 
καθαρισµού υψηλών δένδρων, µεταφορά µπαζών κλπ κήπων και κοινόχρηστων 
χώρων» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών. 

 

Κοινοποίηση:  Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 

O ∆ήµαρχος  
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∆ιονύσιος Ζαµάνης  

Συν.  1. Το Πρακτικό της Επιτροπής Νο1/2-03-2017 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 21/03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ.∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1     
Τ.Κ.: 145 65  Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1. 
  

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Μαρτίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 10:30πµ σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 111/2016, περ.2, 

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

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή 

ογκωδών απορρριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και 

µεταφορά µπαζών), (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 6072/499/3-3-2017), αποτελούµενη από τους: 

 

− Θεόδωρος Στάικος , ∆ηµοτικό Υπάλληλο, ως Πρόεδρο 

− ∆ηµήτριος Ντόστης, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

− Μαρία Χρυσαφογεώργη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

 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. 
 Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου,  είχαν κατατεθεί οι ακόλουθες προσφορές: 
 
Α) Η αριθµ. πρωτ.  7113/14-03-2017 εµπρόθεσµη προσφορά  της εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, και 
Β)Η αριθµ. πρωτ.  7206/14-03-2017 εµπρόθεσµη προσφορά  της εταιρίας «AL ME DA XYL», 
µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ. 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  προσήλθε  να καταθέσει  φάκελο ενώπιον 

της επιτροπής για λογαριασµό της προσωπικής  εταιρείας «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  µε ΑΦΜ 1331755740, ∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ο νόµιµος εκπρόσωπος  της 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ  (Α∆Τ Χ033237/26-11-2001). 

  Οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 

µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών( 10:30 π.µ.) και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε 
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σε δηµόσια  συνεδρίαση, την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 

κατά σειρά επίδοσης µονογράφοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν  τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και η τεχνική 
προσφορά τους. 
Μετά  την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή έκρινε 
οµοφώνως ότι οι φάκελοι τους είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν  όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από την διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των 
τεχνικών  προσφορών των συµµετεχόντων και στη µονογραφή του περιεχοµένου τους. 
Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικές  προσφορές όλων των συµµετεχόντων , 
ήταν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

 

Ακολούθως  η Επιτροπή προχώρησε  στην αποσφράγιση  των  οικονοµικών  προσφορών 

και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές, ανά υποψήφιο ανάδοχο. 

 

• Η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

1 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 µ.  

Ηµέρα  45 229,00 10.305,00 

2 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 µ 

Ηµέρα  28 257,00 7.196,00 

    Σύνολο 17.501,00 

    ΦΠΑ 24%  4.200,24 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.701,24 

  

• Η εταιρεία  «AL ME DA XYL», µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

1 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 µ.  

Ηµέρα  45 240,00 10.800,00 

2 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 µ 

Ηµέρα  28 280.00 7.840,00 

    Σύνολο 18.640,00 

    ΦΠΑ 24%  4.473,60 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.113,60 

 

• Η προσωπική εταιρεία «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», µε ΑΦΜ 1331755740, 

∆ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ: 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

1 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 µ.  

Ηµέρα  45 230,00 10.350,00 

2 Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 µ 

Ηµέρα  28 270,00 7.560,00 

    Σύνολο 17.910,00 

    ΦΠΑ 24%  4.298,40 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.208,40 

 

τις οποίες έκανε δεκτές διότι ήταν σύµφωνες  µε τους όρους της διακήρυξης άρθρο 1 

(παραγρ.6.3) και χαµηλότερες του προϋπολογισθέντος κόστους. 

  
 

  Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 
1. την υπ’ αριθµ πρωτ.  6072/499/3-3-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις  υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη της εταιρείας   «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ 
ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου σπηλαίου 17, Τ.Κ.11522 Αθήνα,  ως προσωρινού 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορρριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά 
µπαζών) και ειδικότερα για την οµάδα: 
Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων ή και 
ολόκληρων δέντρων. Τα µεγάλα δέντρα λόγω του ύψους και του βάρους των κλαδιών τους 
µπορεί να εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, της ιδιωτικής και δηµόσιας 
περιουσίας, µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα (ισχυροί άνεµοι, χιονοπτώσεις κλπ) ή 
ακόµη και µετά από ήπια καιρικά φαινόµενα  και επιβάλλονται εργασίες για λόγους 
ασφαλείας. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν θα είναι σύµφωνα µε την 
Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01-09 «Κλάδεµα δένδρων», µε 
την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, µε ικανότητα να εργάζεται σε µεγάλα ύψη και 
τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, κατάλληλου για εργασία σε ύψη 12 µ. και  22µ.  
 
 
Αντί του συνολικού καθαρού ποσού των 17.501,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 
ποσού 4.200,24€, ήτοι συνολικά αντί του ποσού των  21.701,24€ γιατί η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η δε 
οικονοµική του προσφορά ήταν η πλέον συµφέρουσα από τις υποβληθείσες.  
 
Προς διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
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 Η Πρόεδρος 
 
 
 

              Τα Μέλη 
 

 

 Θεόδωρος Στάικος            1) ∆ηµήτριος Ντόστης   
 
 
          2)  Μαρία Χρυσαφογεώργη  

 
Συνηµµένα: 

1.Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

       
 


