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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 12964 
∆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 οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων 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» προϋπολογισµού δαπάνης 23.113,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 
24%. 
 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 

δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 

 

Βάσει της 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 σχετικού 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€. 

. 



2 

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.  

 

Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τρεις (3) συµµετέχοντες οι οποίοι και 

έγιναν δεκτοί. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, γνωµοδότησε µε το υπ’ 

αριθµόν Νο1/16-03-2017 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για 

την ανάδειξη της εταιρίας  «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», 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»διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 

χαµηλότερη τιµή.   

 

Με την υπ΄αριθµ. 72/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ» κλήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ 12091/27-04-2017 πρόσκληση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, έως τη 

Παρασκευή 12/05/2017 τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Β της διακήρυξης 

(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο αυθηµέρον. Ο 

προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 

δικαιολογητικών , αριθµ. πρωτ. 12644/2-5-2017, συνεπώς εµπροθέσµως. 
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Στις 3/5/2017 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του 

φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την 

πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω 

προµηθευτή, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.Νο2/3-5-2017 πρακτικό, το οποίο 

αναφέρει: 

 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 3η Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη  

και ώρα 09:30πµ 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 δικαιολογητικών κατακύρωσης 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: 

 

1. Θεόδωρος Στάικος , ∆ηµοτικό Υπάλληλο, ως Πρόεδρο 

2. ∆ηµήτριος Ντόστης, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Μαρία Χρυσαφογεώργη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Με το υπ’ αριθµ. Νο1 πρακτικό αποσφράγισης του συνόλου των δικαιολογητικών 

(τεχνική και οικονοµική) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω 

διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την εταιρία «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 απορριµµάτων 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.  

 

Το ανωτέρω  πρακτικό επικυρώθηκε µε την αριθµ. 72/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής.  
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Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ», η αριθµ πρωτ. 12091/27-04-2017 πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε 

να υποβάλει εντός προθεσµίας, δεκαπέντε  (15) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτηµα Β της ανωτέρω διακήρυξης. 

 

Η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» ανταποκρινόµενη στη σχετική πρόσκληση 

υπέβαλε στο πρωτόκολλο τον αριθµ. 12464/2-05-2017 φάκελο «δικαιολογητικών 

κατακύρωσης». Η υποβολή είναι εµπρόθεσµη και συνεπώς αξιολογείται.   

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου 

και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.Τα 

δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  

1 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20615/28-12-2016 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  

2.1 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 62892894/30-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/03/2017 

2.2 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 63224454/24-04-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 24/05/2017 

2.3 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 79940/28-02-2017ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 25/08/2017 

2.4 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 395/9-01-2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΕΤΑΑ-

ΤΣΕΜΕ) ΕΦΚΑ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/06/2017  

3.1 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4215/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 

3.2 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7045/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  

3.3 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 309/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΦΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ  

3.4 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1847/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

3.5 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7043/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  

3.6 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 381/2017 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΡΟΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
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4 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11306/3012-2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ 

5 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 778/6-12-2000 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑ  (ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ 12/12/2016) 

6  Φ/Τ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΜ771133 ∆ΑΤ ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 

  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  είναι πλήρη 

και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει στο Παράρτηµα Β της διακήρυξης.  

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  

κατακυρωθεί οριστικά η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας- 

περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων 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: 

 

στην προσωπική εταιρία µε την επωνυµία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 

110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου Σπηλαίου 17, 

Τ.Κ.11522 Αθήνα γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης.  

 

Το συνολικό καθαρό ποσό των ως άνω υπηρεσιών, ανέρχεται στις 17.501,00€, 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 4.200,24€, ήτοι συνολικά  ποσό  

21.701,24€.  

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 

και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα:  

 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της υπ΄ αριθµ. 6072/499/3-3-2017 διακήρυξης 
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3) το υπ’ αριθµ. Νο2/23-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού 

4) Την υπ’ αριθµ 117/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5) Το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρίας ««ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», κρίθηκε 

πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 

6) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη 

7) τα στοιχεία του φακέλου 

 

η Οικονοµική επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

 

α. Το υπ’ αριθµ. Νο2/3-5-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την  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» στην  εταιρεία  «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 

110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου Σπηλαίου 17, 

Τ.Κ.11522 Αθήνα,  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€  καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης. Αναλυτικά, ως ακολούθως:  

 

Α/

Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑ∆Α Α1 

 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 
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γ) Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να 

τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικείµενου. 

  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Κοινοποίηση: 1.  ∆/νση Περιβάλλοντος 
 
Συν.  Πρακτικό Νο2/3-5-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
 

 

  

  ΜΕ∆ 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

  Αγγέλα Αγαθοκλέους 
Ακριτίδη 

 
 

 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 03/05/2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
   
Ταχ. Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.   
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∆/νση: ∆ιάκου 
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
 
 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΡΠΑΓΕΣ-ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ) 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 3η Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη  

και ώρα 09:30πµ 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 δικαιολογητικών κατακύρωσης 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: 

 

4. Θεόδωρος Στάικος , ∆ηµοτικό Υπάλληλο, ως Πρόεδρο 

5. ∆ηµήτριος Ντόστης, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

6. Μαρία Χρυσαφογεώργη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 
Με το υπ’ αριθµ. Νο1 πρακτικό αποσφράγισης του συνόλου των δικαιολογητικών 
(τεχνική και οικονοµική) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την εταιρία «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 απορριµµάτων 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.  
 
Το ανωτέρω  πρακτικό επικυρώθηκε µε την αριθµ. 72/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», 
η αριθµ πρωτ. 12091/27-04-2017 πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δεκαπέντε  (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Β της ανωτέρω διακήρυξης. 
 
Η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» ανταποκρινόµενη στη σχετική πρόσκληση υπέβαλε στο 
πρωτόκολλο τον αριθµ. 12464/2-05-2017 φάκελο «δικαιολογητικών κατακύρωσης». Η 
υποβολή είναι εµπρόθεσµη και συνεπώς αξιολογείται.   
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου 
και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.Τα 
δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 
Α/Α ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  
1 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20615/28-12-2016 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  
2.1 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 62892894/30-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/03/2017 
2.2 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 63224454/24-04-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 24/05/2017 
2.3 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 79940/28-02-2017ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 25/08/2017 
2.4 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 395/9-01-2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΕΤΑΑ-

ΤΣΕΜΕ) ΕΦΚΑ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/06/2017  
3.1 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4215/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
3.2 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7045/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
3.3 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 309/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΦΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ  
3.4 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1847/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
3.5 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7043/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
3.6 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 381/2017 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΡΟΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
4 ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11306/3012-2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ 
5 ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 778/6-12-2000 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑ  (ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ 12/12/2016) 
6  Φ/Τ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΜ771133 ∆ΑΤ ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 
  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  είναι πλήρη 
και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει στο Παράρτηµα Β της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί οριστικά η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας- 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων 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: 
 
στην προσωπική εταιρία µε την επωνυµία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», µε ΑΦΜ 
110099934, ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, µε έδρα επί της οδού Μεγάλου Σπηλαίου 17, 
Τ.Κ.11522 Αθήνα γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  
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Το συνολικό καθαρό ποσό των ως άνω υπηρεσιών, ανέρχεται στις 17.501,00€, πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 4.200,24€, ήτοι συνολικά  ποσό  21.701,24€.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 

 

 

 

 Η Πρόεδρος 
 
 
 

              Τα Μέλη 
 

 

 Θεόδωρος Στάικος            1) ∆ηµήτριος Ντόστης   
 
 
          2)  Μαρία Χρυσαφογεώργη  

 
 
 
 

 


