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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..318/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..22η/4-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 4η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00.. 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.  ..30414/31-10-2016.. 
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 ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης περί 
                 1.  Εγκριση κ΄ διάθεση πίστωσης ύψους 17.900,64 Ευρώ συµπ.   Φ.Π.Α  
       2. Εγκριση του τρόπου  διενέργειας της «Παροχής υπηρεσιών για την  
                     διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
                     του  ν.4389/2016». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την 
Μαγνητοφώνηση, Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Οικονοµικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσίας Επίσηµων 
πρακτικών και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο2  της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων Συντήρηση και 
Επισκευή Καυστήρων, προµήθεια & Συντήρηση Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 
οδοσήµανσης» συνολικού προϋπολογισµού (23.975,40€) συµ/νου ΦΠΑ 24%». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, πρόχειρου 

διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος 
(κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», 
προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ασφάλτου και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α ) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την « 
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας 
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∆ήµου ∆ιονύσου»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 24% 
και β) της υπ’αριθµ 28884/12-10-2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
επί των υπ΄αριθµ 24920, 24946, 25000/14-9-2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των 
εταιρειών «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε», «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ», 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  κατά του 
Πρακτικού Νο. 1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωµοδοτικά όργανα (επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης) σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/8-8-2016)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων 
σε ο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και  Υγιεινής Κτιρίων  ( Συντήρηση & 
Επισκευή  Ανελκυστήρων , Εκκένωση  Βόθρων  Απεντόµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών  Πυροσβεστικών Μέσων » οµάδα 2 
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας ∆ιάγνωσης ∆ιαρροών». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Ελέγχου Λειτουργικής Κατάστασης Οικιακών Υδροµετρητών». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Συµπλήρωση της 303/2016 ΑΟΕ περί Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική 
Οδό». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε την Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αποκατάσταση Ζηµιών από την Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 
2016». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Φαρµακευτικού 
Υλικού και Εµβολίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο 
έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.100,70€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Eκπόνηση οριστικής 
µελέτης στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ 
Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο 
έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 22ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
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ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΛΑΖΑΡΟ ΜΑΝΩΛΗ, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 192/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ (ΑΝΤ/ΧΟΥ) ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά τις 
«ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ πάσης φύσεως προσωπικού 
ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ∆ηµοσίου & ΝΠΙ∆»». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας του 
∆ήµου σε ηµερίδες που αφορούν το Νέο Νόµο 4369/17/2/2016 για την Αξιολόγηση 
Υπαλ & Επιλογής Προϊσταµένων και το «∆.Α.Υ.Κ. Συµπλήρωση – Οριστικοποίηση & 
Εκτύπωση του ∆ελτίου Ατοµικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης σύµφωνα µε το ισχύον 
καθεστώς & τις επερχόµενες αλλαγές»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης περί άρσης αντιρρήσεων πράξης χαρακτηρισµού 
∆ασαρχείου κατόπιν αιτήµατος Κ.ΤΣΙΟΥΜΑ». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/04/2016 – 30/09/2016». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε 2016 για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου και  των όρων διακήρυξης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρακτικών που αφορά την µίσθωση ακινήτου για την 
τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών.». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 19ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης απείχε της συζήτησης του 5ου θέµατος ως µέλος της 
επιτροπής διαγωνισµού. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..318/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, πρόχειρου 

διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος 
(κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», 
προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Με την 69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η διενέργεια της 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων).  
 
Με την 179/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν i) η πίστωση 
συνολικού ποσού 45.384,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε τίτλο «∆απάνες 
Καθαρισµού Υψηλών ∆ένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλ Κήπων και Κοινοχρήστων 
Χώρων» για την εξόφληση των σχετικών δαπανών, ii) οι τεχνικές προδιαγραφές της 
αριθµ. 12/2016 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και iii) καθορίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης. 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 16019/1022/13-06-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  29/06/2016. 
 
 Με την 282/12-09-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: 
Ι) αποκλείσθηκαν οι προσφορές των εταιρειών: α)ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
β)ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και γ)ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ   
ΙΙ) απορρίφθηκε η αριθµ. πρωτ. 20738/22-7-2016 ένσταση της εταιρίας HELLENIC 
WASTE RECYCLING S.A., στο σύνολο της κατά της συµµετοχής α) της εταιρίας 
«ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και β) της εταιρίας «ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ» 
ΙΙΙ) Έγιναν δεκτές οι προσφορές των προσφορών των εταιρειών:α) HELLENIC 
WASTE RECYCLING S.A. β)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  και γ)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  
∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ επειδή αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
 Η ανωτέρω  απόφαση κοινοποιήθηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σε όλους τους συµµετέχοντες και ενηµερώθηκαν οι ενδιαφερόµενοι ΄ότι η Επιτροπή 
διαγωνισµού θα αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές τη ∆ευτέρα 26/09/2016 και 
ώρα 13:00 µµ. 
 
 Τη ∆ευτέρα 26/09/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – 
περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών 
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απορριµµάτων)» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 111/2016 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα, την 26 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και 
µεταφορών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), Υπηρεσιών 
Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών 
Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των 
αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου, που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθ. 111/2016 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, και κατόπιν της υπ' 
αριθ. Πρωτ. 16031/13-06-2016 έγγραφης πρόσκλησης για συνεδρίαση της 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Κωστάκης ∆ηµήτριος -∆ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος,    
2)  Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ∆ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 
3)  Ραµπίδης Ελευθέριος – ∆ηµοτικός Υπάλληλος, τακτικό µέλος. 
 

για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου για 
για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών 
δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 
45.384,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 και αφού 

ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την 21/09/2016 
προχώρησε στην αποσφράγιση και µονογραφή των οικονοµικών προσφορών όσων 
κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω 
εταιρειών: 

 
1)HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.    
2)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
 
 Στην συνεδρίαση της Ε.∆. για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
παρευρέθηκε για την εταιρεία HELLENIC WASTE RECYCLING S.A. η κ. 
Παπαποστόλου Λαµπρινή. 
 Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές 
των υποψήφιων αναδόχων, όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 
Για την εταιρεία  HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.:  
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδ
ος 

Σύνολο 
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ΟΜΑ∆Α Α  
Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. Ηµέρα 40 256,50€ 10.260,0

0€ 
Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. Ηµέρα 25 285,00€ 7.125,00

€ 
ΟΜΑ∆Α Β  
Υπηρεσία διαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (8 µ3) Ηµέρα 25 209,00€ 5.225,00

€ 
Υπηρεσία τριαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (15 µ3) Ηµέρα 20 228,00€ 4.560,00

€ 
Κάδος µπαζών (7 µ3) µε 
δροµολόγιο απόρριψης  Τεµάχιο 100 κάδοι 76,00€ 7.600,00

€ 

Σύνολο: 34.770,0
0€ 

ΦΠΑ 24%: 8.344,80
€ 

Γενικό Σύνολο: 43.114,8
0€ 

Για την εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδ
ος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Β  
Υπηρεσία διαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (8 µ3) Ηµέρα 25 150,00€ 3.750,00

€ 
Υπηρεσία τριαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (15 µ3) Ηµέρα 20 180,00€ 3.600,00

€ 
Κάδος µπαζών (7 µ3) µε 
δροµολόγιο απόρριψης  Τεµάχιο 100 κάδοι 78,00€ 7.800,00

€ 
Σύνολο: 

 
15.150,0

0€ 
ΦΠΑ 24%: 

 
3.636,00

€ 

Γενικό Σύνολο: 18.786,0
0€ 

 
 
 
 
Για την εταιρεία ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδ
ος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  
Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. Ηµέρα 40 230,00€ 9.200,00

€ 
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Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. Ηµέρα 25 260,00€ 6.500,00

€ 
Σύνολο: 

 
15.700,0

0€ 
ΦΠΑ 24%: 

 
3.768,00

€ 

Γενικό Σύνολο: 19.468,0
0€ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16019/13-06-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 
1022 διακήρυξη, 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 
3. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
4. Την από 23-08-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ' 

αρ. 20738/22-07-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας HELLENIC 
WASTE RECYCLING S.A, 

5. Την υπ’ αριθ. 282/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
6. Τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. 

η επιτροπή προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ προς την Οικονοµική Επιτροπή  
1) την ανάθεση της εργασίας κοπή ψηλών δένδρων (ΟΜΑ∆Α Α) στην εταιρεία 
ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή στο 
σύνολο των υπηρεσιών και 
2) την ανάθεση της εργασίας αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων (ΟΜΑ∆Α Β) στην 
εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
στο σύνολο των υπηρεσιών. 
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και τα Πρακτικά τη Επιτροπής προτείνεται: 
 
 Ι) η έγκριση του Πρακτικού Νο2/26-09-2016 της Επιτροπής.  
 
 ΙΙ) τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως: 
 
α. για την οµάδα Α, η οποία και περιλαµβάνει τις εργασίες µε τίτλο «Υπηρεσία 
γερανοφόρου αυτοκινήτου 12 µ.» & «Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 22 µ.». 
στην εταιρία ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ  
αντί του συνολικού ποσού των €19.468,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά 
οι τιµές παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητ
α 

Τιµή 
Μονάδος Σύνολο 
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ΟΜΑ∆Α Α  
Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. 

Ηµέρα 40 230,00€ 9.200,00€ 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. 

Ηµέρα 25 260,00€ 6.500,00€ 

Σύνολο: 
 15.700,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 3.768,00€ 

Γενικό Σύνολο: 19.468,00€ 

 
β. για την οµάδα Β, η οποία και περιλαµβάνει τις εργασίες µε τίτλο «Υπηρεσία 
διαξονικού φορτηγού αρπάγης (8 µ3)», «Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού αρπάγης 
(15 µ3)» & «Κάδος µπαζών (7 µ3) µε δροµολόγιο απόρριψης» στην εταιρία  
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  αντί του 
συνολικού ποσού των €18.786,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά οι τιµές 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητ
α 

Τιµή 
Μονάδος Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Β  
Υπηρεσία διαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (8 
µ3) 

Ηµέρα 25 150,00€ 3.750,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (15 
µ3) 

Ηµέρα 20 180,00€ 3.600,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) 
µε δροµολόγιο 
απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 78,00€ 7.800,00€ 

Σύνολο: 
 15.150,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 3.636,00€ 

Γενικό Σύνολο: 18.786,00€ 

 
ΙΙΙ) την αποδέσµευση του ποσού των 7.130,00 από το Κ.Α.. 35.6275.0004 (ΠΑΥ 
673/2016) µε την ονοµασία «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος  
(Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» - 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
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� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του Π∆ 28/80  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ 

      
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης δήλωσε παρών κατά την ψηφοφορία για τους λόγους 
που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
 Ι) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/26-09-2016 της Επιτροπής για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων)».  
 
 ΙΙ) Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – 
περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)» ως 
ακολούθως: 
 
α. για την οµάδα Α, η οποία και περιλαµβάνει τις εργασίες µε τίτλο «Υπηρεσία 
γερανοφόρου αυτοκινήτου 12 µ.» & «Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 22 µ.». 
στην εταιρία ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ  
αντί του συνολικού ποσού των €19.468,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά 
οι τιµές παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητ
α 

Τιµή 
Μονάδος Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  
Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. 

Ηµέρα 40 230,00€ 9.200,00€ 

Υπηρεσία 
γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. 

Ηµέρα 25 260,00€ 6.500,00€ 

Σύνολο: 
 15.700,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 3.768,00€ 

Γενικό Σύνολο: 19.468,00€ 

 
β. για την οµάδα Β, η οποία και περιλαµβάνει τις εργασίες µε τίτλο «Υπηρεσία 
διαξονικού φορτηγού αρπάγης (8 µ3)», «Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού αρπάγης 
(15 µ3)» & «Κάδος µπαζών (7 µ3) µε δροµολόγιο απόρριψης» στην εταιρία  
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  αντί του 
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συνολικού ποσού των €18.786,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά οι τιµές 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητ
α 

Τιµή 
Μονάδος Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Β  
Υπηρεσία διαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (8 
µ3) 

Ηµέρα 25 150,00€ 3.750,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (15 
µ3) 

Ηµέρα 20 180,00€ 3.600,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) 
µε δροµολόγιο 
απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 78,00€ 7.800,00€ 

Σύνολο: 
 15.150,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 3.636,00€ 

Γενικό Σύνολο: 18.786,00€ 

 
ΙΙΙ) Αποδεσµεύει το ποσό των €7.130,00 από το Κ.Α.. 35.6275.0004 (ΠΑΥ 673/2016) 
µε την ονοµασία «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος  (Κοπή Ψηλών 
∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» - 
 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΔΑ: 78ΝΦΩ93-ΚΚΘ


		2016-11-14T12:35:01+0200
	Athens




