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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-4-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..72/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..5η/12-4-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Μ. Τετάρτη.. 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. ..9996/7-4-2017.. 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: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδροµή  του ∆ήµου  
στη δικτυακή βάση  "Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ"». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 48/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 47/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Eκτέλεση τελεσίδικης απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ,έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.500) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από 
την Φαρµακοβιοµηχανία DEMO ΑΒΕΕ, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της 
παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων 
Σχολείων Εκάλης». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου σε Σεµινάριο που 
αφορά το «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4440/2016»» . 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά την 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016) ΑΠΟ 1.01.2017» . 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80€  για την ‘ετήσια 
συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’» . 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη  ανά οµάδα για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισµού 
δαπάνης 73.796,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.» . 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», 
προϋπολογισµού δαπάνης 74.399,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 

� ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση 
και µεταφορά µπαζών)» 

ΘΕΜΑ 17ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2017 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων  & Έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού   ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 19ο: 1) Έγκριση  Πρακτικού κατακύρωσης δικαιολογητικών Αριθµ. Πρωτ. 
9965/7-4-2017   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες : i) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε για την ΟΜΑ∆Α  Α  ΚΑΙ ii) INSS 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α  Β 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα του κ. Γεωργίου Ελεκίδη περί καταβολής αποζηµίωσης για 
καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 21ο: «∆ιόρθωση της µε αρ. 54/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια και τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου 
για τη δεξαµενή της ∆Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών ∆ικτύου 
∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι χιονοπτώσεις 
από τις 29 ∆εκεµβρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για νέα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς δύο (2) Αναπηρικών Αµαξιδίων από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Πρόληψης Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων «Αγάπη για ζωή». 
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ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για 
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης 
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος “». 
ΘΕΜΑ 28ο:  «Αποδοχή δωρεάς πλήρους οδοντιατρικού εξοπλισµού και επίπλων 
ιατρείου για τα ∆ηµοτικά Ιατρεία». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο Πρόεδρος  µετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος της Η.∆ «Εκλογή 
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής» ανέφερε: 
«Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Οι επιτροπές στην 
πρώτη συνεδρίαση  µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους µε 
φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. 
∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 
Τα µέλη της Ο.Ε από την µειοψηφία απουσιάζουν από την συνεδρίαση  και για τον 
λόγο αυτό ανακοίνωσε την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την εκλογή 
Αντιπροέδρου του Σώµατος για την επόµενη συνεδρίαση. 
 
 Το 21ο θέµα της Η.Μ. απεσύρθη. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..72/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση 
και µεταφορά µπαζών)» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
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.  
1.  
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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 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov
.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

30/12/2016 30/12/2016 23/01/2017 
& ΩΡΑ 15:00 

 
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, 
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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: 
 

2. Θεόδωρος Στάικος , ∆ηµοτικό Υπάλληλο, ως Πρόεδρο 
3. ∆ηµήτριος Ντόστης, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
4. 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 σε δηµόσια  συνεδρίαση, την καταγραφή και τον έλεγχο των 
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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 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

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 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΗΩ93-ΠΥΙ



 

7 

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: 
Α/

Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

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. 
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  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.» 

 
  
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

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

τους διατάκτες." 
 
Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
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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. 

 
                                Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τ 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." 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/20-03-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων 
µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά 
µπαζών). 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 110099934, 
∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου σπηλαίου 17, Τ.Κ.11522 Αθήνα,  
ως προσωρινό ανάδοχο 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. Αποδεσµεύει χρηµατικό ποσό €12.752,78 από τον 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. Εγκρίνει τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος 
(αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών 
δένδρων – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), και διαθέτει πίστωση 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. 

 
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. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΗΩ93-ΠΥΙ
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

ΑΔΑ: ΩΣ2ΗΩ93-ΠΥΙ
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