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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..266/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..19ης/22-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .22η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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. 
21216/18-6-2018.. 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∆: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ».  
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 
Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α».  
� 3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού 
(αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου 
ΦΠΑ».  

4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια µηχανήµατος 
θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης 
αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2019 – 2022 ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  
δικαστικού επιµελητή».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΧΑΝΤΜΠΟΛ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο  super 
manket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ:20401)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(20399)».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“LONGEVITY-DIET” - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε. για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τoν Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου 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. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την διαπίστωση της απαρτίας 
εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ» 
λέγοντας ότι ο ∆ήµος δε διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και σε επάρκεια για 
τη κάλυψη της καθαριότητας (αποψίλωσης) των οικοπέδων και κοινόχρηστων 
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για πυροπροστασία, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια 
ασφάλεια εν µέσω αντιπυρικής περιόδου. 
 

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

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Έγκριση πρακτικού, 
ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων 
για πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου 
ΦΠΑ» ως  κατεπείγον. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..266/2018.. 
 
� 3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού 
(αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου 
ΦΠΑ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  

 
Με την 74/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών .  
 
Με την αριθµ. 112/2018 (Α∆ΑΜ:18REQ002998203 2018 04-25) Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της 
πίστωσης και β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και η αριθ. 5/2018 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15601/1675/27-04-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC003010065 2018-04-27) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός για τις 14/05/2018. 
 
Με την αριθµ. 223/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπή αποφασίστηκε: α) ο 
αποκλεισµός της συµµετοχής της εταιρίας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ  και β) ανάδειξη την ατοµική επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε 
ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου Σπηλαίου 
17, Τ.Κ.11522 Αθήνα, ως προσωρινού αναδόχου. 
 
Η αριθµ. 223/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπή κοινοποιήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 20291/11-06-2018 έγγραφό στις εταιρίες : α) ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  & ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΙ Β) ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟς και δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις.  
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε το αριθµ. πρωτ. 19896/6-6-2018 έγγραφο της 
προσκάλεσε τον προσωρινό Ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
 
Ο Ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα και υπέβαλε το αριθµ. πρωτ. 
20988/15-06-2018  φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Τη ∆ευτέρα 18/06/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Υπηρεσία καθαρισµού 
(αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 118/2018 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια αξιολόγησης ων διακιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνέταξε πρακτικό Νο3/18-06-2018, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 18η Iουνίου  2018, ηµέρα  
∆ευτέρα   και ώρα 13:00 µµ, σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή  διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 112/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στην αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας  
του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ) ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 15601/1675 
27/04/2018),  « σύµφωνα µε το Πρακτικό 2 της Επιτροπής, αποτελούµενη 
από τους: 
 
1. 1. Χειλετζάρη Αικατερίνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. 2. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 
3. 3.  Παππά Ελευθερία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
Με το υπ’ αριθ.2/16-05-2018 Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ) ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
15601/1675 27/04/2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
επιχείρησης του κ. Γεννάτου Θεοφάνη, ως προσωρινού αναδόχου.  
 
Με την υπ΄αριθ.223/29-05-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η  
επιχείρηση του κ. Γεννάτου Θεοφάνη κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 
19896/06-06-2018 πρόσκληση της Επιτροπής να προσκοµίσει σε 
σφραγισµένο φάκελο, στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, έως την 
Παρασκευή 15/06/2018, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προβλέπονται στην διακήρυξη  εντός σφραγισµένου φακέλου.  
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 06-06-
2018. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε µε αρ.πρωτ. 20988/15-06-2018 στην 
υπηρεσία τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εµπροθέσµως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά αυτά, είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το  
Παράρτηµα Β της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να 
κατακυρωθεί η προµήθεια στην επιχείρηση του κ. Γεννάτου Θεοφάνη γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15601/1675/27-04-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC003010065 2018-04-27). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. την αριθµ. 223/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
4. Το αριθµ. Νο3/18-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
6. Tα στοιχεία του φακέλου 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. να εγκρίνει το αριθµ Νο3/18-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

 
2. Να ανάδειξη την ατοµική επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε 

ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου 
Σπηλαίου 17, Τ.Κ.11522 Αθήνα, ως οριστικό ανάδοχο γιατί τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης  είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές., ως εξής: 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1380 31,04 € 42.835,20 € 
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ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 40 17,46 € 698,40 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ-ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΎΛΗΣ 

Στρέµµα 1000 6,79 € 6.790,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 50.323,60 € 

   ΦΠΑ 24% 12.077,66 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

62.401,26 € 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 

 
  

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15601/1675/27-04-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC003010065 2018-04-27). 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� την αριθµ. 223/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το αριθµ. Νο3/18-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει το αριθ. Νο3/18-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων 
και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία». 

 
2. Αναδεικνύει την ατοµική επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε 

ΑΦΜ 110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου 
Σπηλαίου 17, Τ.Κ.11522 Αθήνα, ως οριστικό ανάδοχο γιατί τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης  είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, ως εξής: 
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ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  

Στρέµµα 1380 31,04 € 42.835,20 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 40 17,46 € 698,40 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ-ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΎΛΗΣ 

Στρέµµα 1000 6,79 € 6.790,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 50.323,60 € 

   ΦΠΑ 24% 12.077,66 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

62.401,26 € 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 

 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί 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. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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