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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 18587 
∆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 πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού 
(αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού 
προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ. 

 
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. 
 
Τη ∆ευτέρα 15/05/2018, 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 του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για 
την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1/14-05-2018, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 14η Μαΐου 2018, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 112/218 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να 
προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ) ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ 
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
15601/1675 27/04/2018), µε την ίδια Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους: 

1. Χειλετζάρη Αικατερίνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 
3. Παππά Ελευθερία, 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. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν 

φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

1. Για λογαριασµό του κ. Γεννάτου Θεοφάνη, κατέθεσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης ο κ. Μαντάκας Αλέξανδρος 

2. Για λογαριασµό της εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & Σια Ε.Ε”, 
κατέθεσε κατόπιν εξουσιοδότησης ο κ. Κυριακάκης Χρήστος του 
Γεωργίου 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά. 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 15601/1675 27/04/2018 
∆ιακήρυξης.  

Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε προσφορά: 

3. Για λογαριασµό του κ. Ασωνίτη Χρήστου & έλαβε αρ. Πρωτ. 
17359/11-05-2018. 

Κατόπιν άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.  

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, µε την σειρά που κατατέθηκαν. 
Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τριών συµµετοχόντων είναι 
πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
προβλέπονται στην διακήρυξη. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή όρισε ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των τεχνικών 
προσφορών την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 09:00πµ . 
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Η Επιτροπή κάλεσε τους συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικής πρόσκλησης µε το 
υπ΄αρ. πρωτ. 17477/14-05-2018 για το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών, το οποίο ορίσθηκε στις 16/05/2018 και ώρα 10:00 πµ.  

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
Τη Τετάρτη 16/05/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την.) για την «Υπηρεσία καθαρισµού 
(αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 118/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου για την  αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη 
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνέταξε πρακτικό Νο2/16-05-2018, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Μαΐου 2018, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9:00, σε δηµόσια 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 και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και κατόπιν 
στις 10:00πµ των οικονοµικών προσφορών 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 1 της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους: 

1. Χειλετζάρη Αικατερίνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 
3. Παππά Ελευθερία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

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. 1/14-05-2018 Πρακτικό, προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών 

προσφορών χωρίς την παρουσία των προσφερόντων ή εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους. 

1) Η επιχείρηση του κ. Γεννάτου Θεοφάνη κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία 

ήταν πλήρης καθώς περιελάµβανε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου η Επιτροπή την έκανε δεκτή. 

2) Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ: 

α) κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία ήταν ελλιπείς διότι δεν ήταν σύµφωνη µε 

τους όρους της διακήρυξης, 

β) δεν είχε προσκοµίσει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων 

αποβλήτων, καθώς και σύµβαση εισόδου και απόρριψης σε νόµιµα λειτουργούντες 

ΧΥΤΑ ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε εταιρείες που διαθέτουν τις σχετικές άδειες, 
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σύµφωνα µε το αρ.1 παρ.15 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 

διακήρυξης, 

γ) δεν κατέθεσε σύµφωνα µε το άρθρο 2 της γενικής και ειδικής συγγραφής των 

υποχρεώσεων, έντυπο που να προκύπτει ο αριθµός των εργαζοµένων που θα 

απασχοληθούν στο έργο, τις ηµέρες και ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, το ύψος του 

προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά, τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν 

πρόκειται για καθαρισµό χώρων, 

δ) δεν απόδειξε ότι τηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο αντίστοιχο (π.χ OHSAS 18001:2007) και σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή άλλο αντίστοιχο εν ισχύ.  

Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή απέκλεισε οµόφωνα από την συνέχεια της 

διαδικασίας τη συµµετοχή της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 

3) Η επιχείρηση του κ. Ασωνίτη Χρήστου κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία 

ήταν πλήρης καθώς περιελάµβανε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου η Επιτροπή την έκανε δεκτή. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄ οψιν τα ανωτέρω στοιχεία προχώρησε στο άνοιγµα 

των οικονοµικών προσφορών των επιχειρήσεων α) Γεννάτου Θεοφάνη και β) 

Ασωνίτη Χρήστου.  

1)Η επιχείρηση “ ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ”, 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 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€ 
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   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 ΛΕΠΤΑ. 

2) Η επιχείρηση “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” , 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 1.380 31,30 € 43.194 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

AYTOKINOYMENOY 

MHXANHMATOΣ  
Στρέµµα 40 18 € 720 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΥΤΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΎΛΗΣ 

Στρέµµα 1.000 7 € 7.000 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 50.914,00 € 

   ΦΠΑ 24% 12.219,36 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
63.133,36 € 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 15601/1675/27-04-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµου ∆ιονύσου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
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προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

Α) Τον αποκλεισµό της εταιρείας Κυριακάκης Χρήστος & Σια Ε.Ε., σύµφωνα µε το 
σκεπτικό της Επιτροπής στο εδάφ. 2 της παρούσης. 

Β) Την αποδοχή των εταιρειών “Γεννάτου Θεοφάνη” και “Ασωνίτη Χρήστου”. 

Γ) Την ανάδειξη της επιχείρηση του κ. Γεννάτου Θεοφάνη 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 
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 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 
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. Τα αριθµ. Νο1/114-05-2018 & Νο2/16-05-2018 Πρακτικά της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 
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προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. να εγκρίνει τα αριθµ. Νο1/114-05-2018 & Νο2/16-05-2018 Πρακτικά της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. τον αποκλεισµό της συµµετοχής της εταιρίας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ καθώς σύµφωνα µε το σκεπτικό της Επιτροπής όπως αυτό 

διατυπώθηκε στο Νο2/16-05-2018 Πρακτικό: 

α) κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία ήταν ελλιπείς διότι δεν ήταν σύµφωνη µε 

τους όρους της διακήρυξης, 

β) δεν είχε προσκοµίσει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων 

αποβλήτων, καθώς και σύµβαση εισόδου και απόρριψης σε νόµιµα λειτουργούντες 

ΧΥΤΑ ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε εταιρείες που διαθέτουν τις σχετικές άδειες, 

σύµφωνα µε το αρ.1 παρ.15 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 

διακήρυξης, 

γ) δεν κατέθεσε σύµφωνα µε το άρθρο 2 της γενικής και ειδικής συγγραφής των 

υποχρεώσεων, έντυπο που να προκύπτει ο αριθµός των εργαζοµένων που θα 

απασχοληθούν στο έργο, τις ηµέρες και ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, το ύψος του 

προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά, τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν 

πρόκειται για καθαρισµό χώρων, 

δ) δεν απόδειξε ότι τηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο αντίστοιχο (π.χ OHSAS 18001:2007) και σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή άλλο αντίστοιχο εν ισχύ.  
 

3. Να κάνει δεκτές τις συµµετοχές των εταιριών “Γεννάτου Θεοφάνη” και 

“Ασωνίτη Χρήστου”, διότι οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές που 

κατέθεσαν ήταν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και εντός του 

προϋπολογισθέντος κόστους.   
 

4. 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 προσωρινού αναδόχου γιατί η προσφορά του είναι 

πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, σύµφωνα µε το σκεπτικό της Ε.∆.∆. και η οικονοµική 

προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος 

κόστους, ως εξής: 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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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 

 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος  
 

Συν  

1. Τα αριθµ. Νο1/114-05-2018 & Νο2/16-05-2018 Πρακτικά της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

 2. Το αριθµ. πρωτ. 17477/14-05-2018 έγγραφο της Επιτροπής  

   

 

 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

                                      Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 14-05-2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      

    
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 14η Μαΐου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 

112/218 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 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), µε 

την ίδια Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους: 

1. Χειλετζάρη Αικατερίνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 
3. Παππά Ελευθερία, 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. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν 

φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

1. Για λογαριασµό του κ. Γεννάτου Θεοφάνη, κατέθεσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης ο κ. Μαντάκας Αλέξανδρος 

2. Για λογαριασµό της εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & Σια Ε.Ε”, 
κατέθεσε κατόπιν εξουσιοδότησης ο κ. Κυριακάκης Χρήστος του 
Γεωργίου 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά. 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 15601/1675 27/04/2018 
∆ιακήρυξης.  

Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε προσφορά: 
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3. Για λογαριασµό του κ. Ασωνίτη Χρήστου & έλαβε αρ. Πρωτ. 17359/11-
05-2018. 

Κατόπιν άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.  

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, µε την σειρά που κατατέθηκαν. 
Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τριών συµµετοχόντων είναι 
πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
προβλέπονται στην διακήρυξη. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή όρισε ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των τεχνικών 
προσφορών την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 09:00πµ . 

Η Επιτροπή κάλεσε τους συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικής πρόσκλησης µε το 
υπ΄αρ. πρωτ. 17477/14-05-2018 για το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών, το οποίο ορίσθηκε στις 16/05/2018 και ώρα 10:00 πµ.  

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Χειλετζάρη Αικατερίνη 1) Παππά Ελευθερία  

2) Χαλκιαδάκη Ελένη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 16-05-2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 

το ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 9:00, σε δηµόσια 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 και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και κατόπιν στις 10:00πµ 

των οικονοµικών προσφορών 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 1 της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους: 

1. Χειλετζάρη Αικατερίνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2. Χαλκιαδάκη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 

3. Παππά Ελευθερία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

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. 1/14-05-2018 Πρακτικό, προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών 

προσφορών χωρίς την παρουσία των προσφερόντων ή εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους. 

1) Η επιχείρηση του κ. Γεννάτου Θεοφάνη κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία 

ήταν πλήρης καθώς περιελάµβανε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου η Επιτροπή την έκανε δεκτή. 

2) Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ: 

α) κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία ήταν ελλιπείς διότι δεν ήταν σύµφωνη µε 

τους όρους της διακήρυξης, 

β) δεν είχε προσκοµίσει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων 

αποβλήτων, καθώς και σύµβαση εισόδου και απόρριψης σε νόµιµα λειτουργούντες 

ΧΥΤΑ ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε εταιρείες που διαθέτουν τις σχετικές άδειες, 

σύµφωνα µε το αρ.1 παρ.15 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 

διακήρυξης, 
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γ) δεν κατέθεσε σύµφωνα µε το άρθρο 2 της γενικής και ειδικής συγγραφής των 

υποχρεώσεων, έντυπο που να προκύπτει ο αριθµός των εργαζοµένων που θα 

απασχοληθούν στο έργο, τις ηµέρες και ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, το ύψος του 

προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά, τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν 

πρόκειται για καθαρισµό χώρων, 

δ) δεν απόδειξε ότι τηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 ή άλλο αντίστοιχο (π.χ OHSAS 18001:2007) και σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή άλλο αντίστοιχο εν ισχύ.  

Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή απέκλεισε οµόφωνα από την συνέχεια της 

διαδικασίας τη συµµετοχή της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 

3) Η επιχείρηση του κ. Ασωνίτη Χρήστου κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία 

ήταν πλήρης καθώς περιελάµβανε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου η Επιτροπή την έκανε δεκτή. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄ οψιν τα ανωτέρω στοιχεία προχώρησε στο άνοιγµα 

των οικονοµικών προσφορών των επιχειρήσεων α) Γεννάτου Θεοφάνη και β) 

Ασωνίτη Χρήστου.  

1)Η επιχείρηση “ ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ”, 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 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 € 
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   ΦΠΑ 24% 12.077,66 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
62.401,26 € 

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

2) Η επιχείρηση “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” , 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 1.380 31,30 € 43.194 € 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

AYTOKINOYMENOY 

MHXANHMATOΣ  

Στρέµµα 40 18 € 720 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΥΤΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΎΛΗΣ 

Στρέµµα 1.000 7 € 7.000 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 50.914,00 € 

   ΦΠΑ 24% 12.219,36 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
63.133,36 € 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 15601/1675/27-04-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµου ∆ιονύσου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
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Α) Τον αποκλεισµό της εταιρείας Κυριακάκης Χρήστος & Σια Ε.Ε., σύµφωνα µε το 
σκεπτικό της Επιτροπής στο εδάφ. 2 της παρούσης. 

Β) Την αποδοχή των εταιρειών “Γεννάτου Θεοφάνη” και “Ασωνίτη Χρήστου”. 

Γ) Την ανάδειξη της επιχείρηση του κ. Γεννάτου Θεοφάνη 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 
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 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Χειλετζάρη Αικατερίνη 1) Χαλκιαδάκη Ελένη  

2) Παππά Ελευθερία 

Συνηµµένα: 

4.  Η από 14/05/2018 ηλεκτρονική Πρόσκληση αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών προς τους προσφέροντες (άρθ.11.2.γ 
της διακήρυξης) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 14.05.2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Πρωτ.: 17477 

Επιτροπή Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

για την υπηρεσία (αποψίλωσης) οικοπέδων και  

κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία 

(Απόφ. Ο.Ε. 112/2018)  

Προς:  

(fanisgennatos@gmail.com) 

(chkiri@otenet.gr) 

(dimosia@ergo-green.gr) 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ) 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Σχετ.: (1) Η υπ’ αρ. 1675/15601/27-04-2018 ∆ιακήρυξη 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζόµενων για την προµήθεια της υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωσης) 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία, θα πραγµατοποιηθεί την 
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 πµ. Στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου, Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29.  

Για την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Αικ. Χειλετζάρη 

 

Αρχείο: 

Φάκελος ∆ιαγωνισµού 
 


