
 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   05/09/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 28401 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                           
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑΤΑ : 1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 73.680,80 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% -   (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση 
χώρων πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 
και  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
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. 

4. την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

5. την 80/2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
της εν θέµατι υπηρεσίας 

6. την αριθµ   303/10-7-2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  
εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. 35.6262.0010 µε 
τίτλο «∆απάνες Συντήρησης Πρασίνου».  µε ποσό 73.680,80 (ΑΑΥ 514) β) η από 19/2018 
Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και γ) οι όροι του συνοπτικού  διαγωνισµού.  

7. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 24481/2772/18-07-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως την  
Τετάρτη 
01/08/2018. 
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου  
(1ος όροφος) 

Πέµπτη 
02/08/2018  
& ώρα 10:00-10:30 
πµ 

 
8. Το Πρακτικό Νο.1 (26308/06-08-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 

303/2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «….Στο 

∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) σήµερα 2 Αυγούστου 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00 πµ και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 24484/18.07.2018 πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 303/2018 Απόφαση 



Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διεξαχθεί ο διαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος   Η Πρόεδρος της Επιτροπής λαµβάνοντας 
υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 
2772/24481/18.7.2018 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης του διαγωνισµού δηλαδή 10.00 πµ, κάλεσε τους 
ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού (παρ. 1.5 και 2.4.2 της διακήρυξης) προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες, 
όπως καταγράφηκαν στον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
– Ε∆Ε  

(Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
την 1.8.2018 και πήρε αριθµό 25859) 

ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 4 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14234  

ΤΗΛ. 2106911031 ΦΑΞ. 2106995813  

E-mail: katalafogianni@yahoo.gr 

2 ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10Α ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΚ 14123 

ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2102856128 

E-mail: maria@sideri.gr 

 

Μετά την ώρα επίδοσης των προσφορών, ήτοι 10.30 πµ, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και 
µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. 
Κατά τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε: 
Στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εµπεριέχεται το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. Περιέχονται επίσης βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σύµφωνα µε τις 
παρ. 2.2.5 και 2.2.6 της διακήρυξης. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή, καθώς δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
Στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εµπεριέχεται το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
Η εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ δηλώνει ότι θα µισθώσει για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισµού ένα φορτηγό όχηµα µε 
αρπάγη VOLVO (αρ. κυκλ. ΙΒΧ 1098) µε τον χειριστή του από την εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ. Μέσα στο φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής υπάρχει επιπλέον φάκελος όπου εµπεριέχει το ΤΕΥ∆ του άρ. 79 Ν. 4412/2016 για την 
εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ (25ο χλµ ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου Μάνδρα Αττικής ΤΚ 19600, πλήρως συµπληρωµένο, 
υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Επιπλέον κατατίθενται από την εταιρία ΒΙΟΛΙΑΠ: α) Πρακτικό Συνεδρίασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου (Νο 461/30.6.2018) της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ σχετικά µε «Έγκριση συνεργασίας µε την Μαρία 
ΣΙ∆ΕΡΗ του ∆ηµητρίου για την εκµίσθωση ενός φορτηγού οχήµατος µετά του χειριστή του ιδιοκτησίας της εταιρείας 
µας», β) Σχετικό Ιδιωτικό Συµφωνητικό, γ) Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου, δ) Πίνακας προσωπικού (ΕΡΓΑΝΗ) όπου 
εµφανίζεται εγγεγραµµένος ο εν λόγω χειριστής, ε) Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση οχήµατος, στ) Πιστοποιητικό 
ελέγχου Ανυψωτικού Μηχανήµατος, ζ) Ασφαλιστήριο αυτοκινήτου σε ισχύ, η) ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήµατος, ι) 
Απόδειξη πληρωµής Τελών Κυκλοφορίας, κ) Άδεια κυκλοφορίας. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή, καθώς δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. 
Η Επιτροπή προχώρησε στην συνέχεια στο άνοιγµα των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των ως άνω εταιρειών. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε: 
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εµπεριέχονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές των άρθρων 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης, καθώς και των απαιτούµενων της υπ’ αρ. 19/2018 σχετικής 
µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Περιλαµβάνονται επίσης όλα τα σχετικά απαιτούµενα για την καταλληλότητα 
του οχήµατος (Άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδηγού οχήµατος κατηγορίας Β’, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήµατος, 
Απόδειξη Πληρωµής Τελών Κυκλοφορίας, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο σε ισχύ) και του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί 
για τις ανάγκες της παροχής των αιτούµενων υπηρεσιών. 
Η Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον αντίστοιχο φάκελο θεωρήθηκε πλήρης από την 
Επιτροπή και γίνεται δεκτή. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εµπεριέχονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές των άρθρων 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης, καθώς και των απαιτούµενων της υπ’ αρ. 19/2018 σχετικής 
µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Περιλαµβάνονται επίσης όλα τα σχετικά απαιτούµενα για το προσωπικό που θα 
χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της παροχής των αιτούµενων υπηρεσιών. 
Η Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον αντίστοιχο φάκελο θεωρήθηκε πλήρης από την 
Επιτροπή και γίνεται δεκτή. 
Η Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης δεν προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων 
των οικονοµικών προσφορών, αλλά τους υπέγραψε και τους σφράγισε σε νέο φάκελο, ο οποίος έχει επίσης υπογραφεί 
και φυλάσσεται από την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή αποφασίζει το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών να γίνει στις 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00 πµ στο 
Κεντρικό ∆ηµαρχείο Αγίου Στεφάνου και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Λεωφόρος Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος 
Στέφανος. 
Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες ενηµερώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 26285/6.8.2018 Πρόσκληση, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου………………..» 

 

9. Το Πρακτικό Νο.2 (26546/08-08-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 
303/2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο: «…. 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 303/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα 
«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» 

(Προϋπολογισµού 73.680,80€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).Αριθµός ∆ιακήρυξης 2772/24481/18.07.2018. 



Απέστειλε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την υπ’ αριθµ. 26285/6.8.2018 πρόσκληση Αποσφράγισης Οικονοµικών 
Προσφορών στις δύο κάτωθι εταιρείες, των οποίων τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που 
κατατέθηκαν για τον διαγωνισµό «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» (Προϋπολογισµού 73.680,80€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), έγιναν 
δεκτές (υπ’ αρ. 26308/6.8.2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής). 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ – Ε∆Ε  

(Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου την 
1.8.2018 και πήρε αριθµό 25859) 

ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 4 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14234  

ΤΗΛ. 2106911031 ΦΑΞ. 2106995813 E-mail: 
katalafogianni@yahoo.gr 

2 ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10Α ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΚ 14123 

ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2102856128 E-mail: maria@sideri.gr 

Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00πµ στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Λ. 
Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος, προκειµένου να αποσφραγίσει τις Οικονοµικές Προσφορές των δύο εταιρειών, 
εκπρόσωποι των οποίων δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση. Οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
υπογράφηκαν από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης και καταγράφηκαν ως 
εξής: 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή   Σύνολο (€) 

1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝ
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
Ε∆Ε 

«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
και Ανάπλασης Πρασίνου και 
Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος» 

 

Σύνολο 

 

104.657,00 

   ΦΠΑ 
24% 

25.117,68 

   Γενικό 
Σύνολο 

129.774,68€ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 

α
/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή  Σύνολο (€) 

1 ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
και Ανάπλασης Πρασίνου και 

Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος» 

 

Σύνολο 

 

56.296,50 

     

   ΦΠΑ 24% 13.511,16 

   Γενικό Σύνολο 69.807,66€ 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ υπερβαίνει τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της Μελέτης. 
Η προσφορά της εταιρείες ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης και 
παρέχει επιπλέον έκπτωση επί του προϋπολογισµού αυτού. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις Οικονοµικές Προσφορές των συµµετεχόντων εταιρειών 
2. Την υπ’ αρ. 2.3.1 και την υπ’ αρ. 2.4.5 παράγραφο της ∆ιακήρυξης 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Κάνει δεκτή την Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, διότι είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ µε έδρα 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10Α ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΚ 14123, ΑΦΜ: 036692199 ∆ΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αντί ποσού 
69.807,66€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 

1. Την έγκριση των  Πρακτικών   Νο.1 (26308/06-08-2018)& Νο. 2  (26546/08-08-2018) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ µε ΑΦΜ 
036692199 ∆ΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. µε έδρα στο ∆ήµο Λυκόβρυσης-Πεύκης , Μπουµπουλίνας 10Α   
, Τ.Κ. 14123,  τηλ: 210-2856128 e-mail: maria@sideri.gr µε προσφερόµενη τιµή 69.807,66€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ως προσωρινού αναδόχου  καθώς η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Συνηµµένα: 1) Τα Πρακτικά Νο.1 
(26308/06-8-2018) 
 και Νο. 2 (26545/8-8-2018 )της Ε∆  
Κοινοποίηση: 
 

 Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ 



 

       
 
 
                     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 6.8.2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 26308 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών 
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου  
και Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος 
(Απόφ. Ο.Ε. 303/10.7.2018)                    
                                                           

    
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1  
 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 303/2018 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής µε θέµα «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» (Προϋπολογισµού 73.680,80€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%). 
Αριθµός ∆ιακήρυξης 2772/24481/18.07.2018. 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) σήµερα 2 Αυγούστου 2018, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 πµ και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 24484/18.07.2018 πρόσκληση της 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που ορίσθηκε µε 
την υπ’ αρ. 303/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διεξαχθεί ο διαγωνισµός για την 
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου 
Ποτίσµατος. 
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
 

1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

2. Μέξη Ευάγγελο, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

3. Παρασκευά Ιωάννη, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος. 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού, καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 2772/24481/18.7.2018 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα 
έναρξης του διαγωνισµού δηλαδή 10.00 πµ, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να 
παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (παρ. 1.5 και 2.4.2 της διακήρυξης) προσήλθαν και 
κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες, όπως καταγράφηκαν στον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται του 
παρόντος πρακτικού: 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ – Ε∆Ε  

(Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου την 1.8.2018 και πήρε αριθµό 
25859) 

ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 4 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14234  

ΤΗΛ. 2106911031 ΦΑΞ. 2106995813  

E-mail: katalafogianni@yahoo.gr 

2 ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10Α ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΚ 14123 

ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2102856128 

E-mail: maria@sideri.gr 

 
Μετά την ώρα επίδοσης των προσφορών, ήτοι 10.30 πµ, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των 
προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό 
και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. 
 
Κατά τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 

  
 



 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε: 
Στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εµπεριέχεται το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥ∆) του άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. Περιέχονται επίσης βεβαιώσεις και υπεύθυνες 
δηλώσεις σύµφωνα µε τις παρ. 2.2.5 και 2.2.6 της διακήρυξης. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή, καθώς δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισµού που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
Στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εµπεριέχεται το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥ∆) του άρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
Η εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ δηλώνει ότι θα µισθώσει για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισµού ένα φορτηγό 
όχηµα µε αρπάγη VOLVO (αρ. κυκλ. ΙΒΧ 1098) µε τον χειριστή του από την εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ. Μέσα 
στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής υπάρχει επιπλέον φάκελος όπου εµπεριέχει το ΤΕΥ∆ του άρ. 79 
Ν. 4412/2016 για την εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ (25ο χλµ ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου Μάνδρα Αττικής ΤΚ 19600, 
πλήρως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Επιπλέον κατατίθενται από την εταιρία ΒΙΟΛΙΑΠ: 
α) Πρακτικό Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Νο 461/30.6.2018) της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ σχετικά µε 
«Έγκριση συνεργασίας µε την Μαρία ΣΙ∆ΕΡΗ του ∆ηµητρίου για την εκµίσθωση ενός φορτηγού οχήµατος 
µετά του χειριστή του ιδιοκτησίας της εταιρείας µας», β) Σχετικό Ιδιωτικό Συµφωνητικό, γ) Άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου, δ) Πίνακας προσωπικού (ΕΡΓΑΝΗ) όπου εµφανίζεται εγγεγραµµένος ο εν λόγω 
χειριστής, ε) Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση οχήµατος, στ) Πιστοποιητικό ελέγχου Ανυψωτικού 
Μηχανήµατος, ζ) Ασφαλιστήριο αυτοκινήτου σε ισχύ, η) ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήµατος, ι) Απόδειξη 
πληρωµής Τελών Κυκλοφορίας, κ) Άδεια κυκλοφορίας. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή, καθώς δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισµού που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην συνέχεια στο άνοιγµα των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των ως άνω 
εταιρειών. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε: 
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εµπεριέχονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές των άρθρων 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης, καθώς και των απαιτούµενων της υπ’ αρ. 
19/2018 σχετικής µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Περιλαµβάνονται επίσης όλα τα σχετικά 
απαιτούµενα για την καταλληλότητα του οχήµατος (Άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδηγού οχήµατος κατηγορίας 
Β’, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήµατος, Απόδειξη Πληρωµής Τελών Κυκλοφορίας, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 
σε ισχύ) και του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της παροχής των αιτούµενων υπηρεσιών. 
Η Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον αντίστοιχο φάκελο θεωρήθηκε πλήρης 
από την Επιτροπή και γίνεται δεκτή. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εµπεριέχονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές των άρθρων 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης, καθώς και των απαιτούµενων της υπ’ αρ. 
19/2018 σχετικής µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Περιλαµβάνονται επίσης όλα τα σχετικά 
απαιτούµενα για το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της παροχής των αιτούµενων 
υπηρεσιών. 
Η Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που εµπεριέχονται στον αντίστοιχο φάκελο θεωρήθηκε πλήρης 
από την Επιτροπή και γίνεται δεκτή. 
 
Η Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης δεν προχώρησε στην αποσφράγιση 
των φακέλων των οικονοµικών προσφορών, αλλά τους υπέγραψε και τους σφράγισε σε νέο φάκελο, ο οποίος 
έχει επίσης υπογραφεί και φυλάσσεται από την Επιτροπή. 
 
Η Επιτροπή αποφασίζει το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών να γίνει στις 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 
10.00 πµ στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο Αγίου Στεφάνου και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Λεωφόρος Λίµνης 
Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος. 
 
Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες ενηµερώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 26285/6.8.2018 Πρόσκληση, µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρία (3) 
αντίγραφα. 
 
 

Η Επιτροπή 
 
1. Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 
 
2. Μέξης Ευάγγελος 
 



3. Παρασκευάς Ιωάννης 

 
Αρχείο: 
Φάκελος ∆ιαγωνισµού 
 
 

       
 
 
                     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Άγιος Στέφανος, 8.8.2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 26546 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών 
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου  
και Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος 
(Απόφ. Ο.Ε. 303/10.7.2018)                    
                                                         

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2  
 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 303/2018 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής µε θέµα «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» (Προϋπολογισµού 73.680,80€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%). 
Αριθµός ∆ιακήρυξης 2772/24481/18.07.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 303/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
αποτελείται από τους:  
 

1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

2. Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος και αναπληρώτρια του κ. Μέξη ο 

οποίος απουσιάζει 

3. Παρασκευά Ιωάννη, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος. 

 
Απέστειλε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την υπ’ αριθµ. 26285/6.8.2018 πρόσκληση Αποσφράγισης 
Οικονοµικών Προσφορών στις δύο κάτωθι εταιρείες, των οποίων τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές που κατατέθηκαν για τον διαγωνισµό «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» (Προϋπολογισµού 73.680,80€ 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), έγιναν δεκτές (υπ’ αρ. 26308/6.8.2018 Πρακτικό Νο 1 της 
Επιτροπής). 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ – Ε∆Ε  

(Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου την 1.8.2018 και πήρε αριθµό 
25859) 

ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 4 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14234  

ΤΗΛ. 2106911031 ΦΑΞ. 2106995813  

E-mail: katalafogianni@yahoo.gr 

2 ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10Α ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΚ 14123 

ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2102856128 

E-mail: maria@sideri.gr 

 
Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00πµ στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου, Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος, προκειµένου να αποσφραγίσει τις Οικονοµικές Προσφορές 
των δύο εταιρειών, εκπρόσωποι των οποίων δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση. 
 
Οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν και υπογράφηκαν από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης και καταγράφηκαν ως εξής: 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε: 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή   Σύνολο (€) 

1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
και Ανάπλασης Πρασίνου και 

  



∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε∆Ε Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος» 

Σύνολο 104.657,00 

   ΦΠΑ 24% 25.117,68 

   Γενικό Σύνολο 129.774,68€ 

 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή   Σύνολο (€) 

1 ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 
και Ανάπλασης Πρασίνου και 
Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος» 

 

Σύνολο 

 

56.296,50 

     

   ΦΠΑ 24% 13.511,16 

   Γενικό Σύνολο 69.807,66€ 

 
Η Επιτροπή έκρινε ότι η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ υπερβαίνει τον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της Μελέτης. 
Η προσφορά της εταιρείες ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης 
και παρέχει επιπλέον έκπτωση επί του προϋπολογισµού αυτού. 
 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις Οικονοµικές Προσφορές των συµµετεχόντων εταιρειών 
2. Την υπ’ αρ. 2.3.1 και την υπ’ αρ. 2.4.5 παράγραφο της ∆ιακήρυξης 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 
Κάνει δεκτή την Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, διότι 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. 
 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και 
Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος» την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ µε έδρα ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10Α ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΚ 14123, ΑΦΜ: 036692199 ∆ΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αντί 
ποσού 69.807,66€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρία (3) 
αντίγραφα. 
 
 
 

Η Επιτροπή 
 
1. Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 
 
2. Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα 
 
3. Παρασκευάς Ιωάννης 
 
 

 
Αρχείο: 
Φάκελος ∆ιαγωνισµού 
 


