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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..9η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 18
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..75/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..9ης/18-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..18η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..4359/14-01-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ:« Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την Προμήθεια –Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικών Πινάκων Αντλιοστασίου 
του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή της Junior - Παιδικής - Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση του επετειακού άλμπουμ 
για το “Έπος του 40». 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση Παραστάσεων Θεατρικής 
Ομάδας Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου 
Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 
– ΚΑΕ 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.806,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003, που αφορά την υλοποίηση 
Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου 
Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της 
πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου-Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, και 
έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας». 

 ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και 
Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος». 

ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών και Χρωμάτων συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00.€ συμ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. 36223/25-09-
2019(19SYMV005613492 2019-09-25) σύμβασης για την «Προμήθεια Ψυχρού 
Ασφαλτομίγματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1περ. α΄ του Ν4412/2016». 
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ΘΕΜΑ 5ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία  “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ –ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος   
3. Λακαφώση Παναγιώτα  
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
        
Αριθμός Απόφασης: 75/2020 
 

 ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και 
Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων 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. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4. Την αριθ. πρωτ. 34366/4505/9.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΣΓΩ93-Χ46) Απόφαση Δήμαρχου 
περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

5. Την υπ’ αριθ. 17/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος   που ενσωματώθηκε στα 
παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης. 
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6. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των υπηρεσιών  , το οποίο  
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 19REQ005894515 2019-11-22. 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
19REQ005992623  2019-12-09. 

8. Την 460/10-12-2019Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής, με  την  οποία εγκρίθηκε: 
α)η  υπ’ αριθ. 17/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος   β) οι επισυναπτόμενοι 
όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή 
διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

9. Την υπ’ αριθ. 948/06.12.2019 (Κ.Α.Ε. 35.6262.0014) απόφαση ανάληψης 
δέσμευσης (ΑΔΑ: Ψ0BNΩ93-ΒΧ4).  

10. Την υπ’ αριθ. 6127/47428/18-12-2019 διακήρυξη ( 19PROC006063288   2019-12-
19). 

11. Το υπ’ αριθ. 2276/27-1-2020  Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 460/10-12-2019 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο :  

 
«…Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ως ορίζεται στην παρ. 1.5 της 
διακήρυξης, δηλαδή 23.1.2019 στις 11.00 πμ κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου 
επτά (7) φάκελοι με δικαιολογητικά συμμετοχής των κάτωθι εταιρειών: 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 
(ΤΗΛ. 2114111008) 
dimosia@ergo-green.gr   

2 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  
 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10
Α
, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΤΗΛ. 

2102856128) 
maria@sideri.gr   

3 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
δ.τ. Green Construction  
 

ΑΡΑΠΑΚΗ 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17676 (ΤΗΛ. 
2109525128) 
info@greenconstruction.gr   

4 ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ 

ΚΛΕΩΝΩΝ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11142 (ΤΗΛ. 2102221276) 
mahimos1@yahoo.com  

5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ (ΤΗΛ. 2106212554) 
chkiri@otenet.gr  

6 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 
17341 (ΤΗΛ. 2109322234) 
info@georythmiki.gr  

7 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΓΡΑΜΜΟΥ 11 & ΒΕΪΚΟΥ 4, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 14122 
(ΤΗΛ. 6974144925) 
magou_sapfo@hotmail.com  

 

Μετά και τον έλεγχο στο πρωτόκολλο του Δήμου και μη υπάρχουσας άλλης προσφοράς 
η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τις άνω 
εταιρείες. 
 
1. Για την εταιρεία ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 

mailto:dimosia@ergo-green.gr
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Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ γίνεται 
δεκτή. 
 
2. Για την εταιρεία ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ γίνεται δεκτή. 
 
3. Για την εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δ.τ. Green Construction 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
δ.τ. Green Construction γίνεται δεκτή. 
 
4. Για την εταιρεία ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ γίνεται δεκτή. 
 
5. Για την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2.2.8 της διακήρυξης εμπεριέχεται έτερο ΤΕΥΔ της 
εταιρείας ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 
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σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της 
διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ γίνεται δεκτή. 
 
6. Για την εταιρεία ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. γίνεται 
δεκτή. 
 
7. Για την εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147), πλήρως 
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ως προβλέπεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 
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 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής 
17/2019 Μελέτης. 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται θεωρήθηκε 
πλήρης από την Επιτροπή και η προσφορά της εταιρείας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ γίνεται δεκτή. 
 
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης, θα 
αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των άνω εταιρειών την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 10.30 στο Δημαρχείο Αγίου Στεφάνου, Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος 
στον 1ο όροφο. 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού σε τρία (3) αντίγραφα. …» 
 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3495/6.02.2020 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο :  

«…Η ενημέρωση για την Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών την Πέμπτη 30 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 πμ εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Τρίτη 28 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 πμ στις κάτωθι συμμετέχουσες εταιρείες, των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές για τον διαγωνισμό της προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος, 
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προϋπολογισμού 72.974,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έγιναν δεκτές, σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αρ. 2276/27-1-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής.  
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 
(ΤΗΛ. 2114111008) 
dimosia@ergo-green.gr   

2 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  
 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10
Α
, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΤΗΛ. 

2102856128) 
maria@sideri.gr   

3 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
δ.τ. Green Construction  
 

ΑΡΑΠΑΚΗ 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17676 (ΤΗΛ. 
2109525128) 
info@greenconstruction.gr   

4 ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ 

ΚΛΕΩΝΩΝ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11142 (ΤΗΛ. 2102221276) 
mahimos1@yahoo.com  

5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ (ΤΗΛ. 2106212554) 
chkiri@otenet.gr  

6 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 
17341 (ΤΗΛ. 2109322234) 
info@georythmiki.gr  

7 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΓΡΑΜΜΟΥ 11 & ΒΕΪΚΟΥ 4, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 14122 
(ΤΗΛ. 6974144925) 
magou_sapfo@hotmail.com  

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στις 10.30 πμ προκειμένου να 
αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών, ως 
προβλέπεται στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης. 
Εκ των συμμετεχόντων ήταν παρών εκπρόσωπος της εταιρείας Μάγου Σαπφώ. 
 
Οι Οικονομικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν, υπογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταγράφηκαν ως εξής: 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ OIKONOMIKH 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΑΣΩΝΙΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 (ΤΗΛ. 
2114111008) 
dimosia@ergo-green.gr   

54.888,60 13.173,26 68.061,86 

2 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  
 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10
Α
, 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΤΗΛ. 
2102856128) 
maria@sideri.gr   

53.089,50 12.741,48 65.830,98 

3 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δ.τ. 
Green Construction  
 

ΑΡΑΠΑΚΗ 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 
17676 (ΤΗΛ. 2109525128) 
info@greenconstruction.gr   

47.216,00 11.331,84 58.547,84 

4 ΜΑΧΙΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
– ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ 

ΚΛΕΩΝΩΝ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 
11142 (ΤΗΛ. 2102221276) 
mahimos1@yahoo.com  

42.605,00 10.225,20 52.830,20 

5 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ 

Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ 
(ΤΗΛ. 2106212554) 
chkiri@otenet.gr  

42.494,40 9.773,71 52.268,11 

6 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ 
Α.Τ.Ε. 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17341 
(ΤΗΛ. 2109322234) 
info@georythmiki.gr  

53.134,50 12.752,28 65.886,78 

7 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΓΡΑΜΜΟΥ 11 & ΒΕΪΚΟΥ 4, 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 14122 
(ΤΗΛ. 6974144925) 
magou_sapfo@hotmail.com  

49.559,00 11.894,16 61.453,16 
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Η Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και διαπίστωσε τα κάτωθι: 
 
1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα με α/α [5] ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ έχει 
συμπληρωθεί στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην 
6127/47428/18-12-2019 διακήρυξη. Είναι ανά σελίδα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 
ως προβλέπεται. 
Ο Πίνακας συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα στο πεδίο ‘’Τιμή Μονάδας’’, το 
πεδίο ‘’Ποσότητα’’ είναι ήδη συμπληρωμένο εκ της Μελέτης και μένει να συμπληρωθεί 
από τον οικονομικό φορέα το πεδίο ‘’Σύνολο’’, το οποίο προκύπτει από το γινόμενο της 
τιμής μονάδας και της ποσότητας. Ακολούθως συμπληρώνεται το πεδίο ‘’Σύνολο’’ με το 
άθροισμα των επιμέρους πεδίων του πίνακα ως προκύπτει, το πεδίο ‘’ΦΠΑ 24%’’ και το 
‘’Γενικό Σύνολο’’ ως προκύπτει από το άθροισμα των πεδίων ‘’Σύνολο’’ και ‘’ΦΠΑ 24%’’. 
 
2. Η προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναγράφει στο πεδίο 
Α) ‘’Σύνολο’’ το ποσό 42494,40 
Β) ‘’ΦΠΑ 24%’’ το ποσό 9773,71 
Γ) ‘’Γενικό Σύνολο’’ το ποσό 52268,11 
Δ) ‘’Ολογράφως’’ Πενήντα Δύο Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Οχτώ Ευρώ και Έντεκα Λεπτά 
 
3. Το ποσό ΦΠΑ 24% που αναγράφεται στην προσφορά ήτοι 9773,71 δεν είναι ορθό. [Το 
ορθό ποσοστό 24% επί της δοθείσας προσφοράς 42494,40 είναι 10198,6]. Ως εκ τούτου 
προκύπτει ότι και το συνολικό ποσό της προσφοράς όπως αναγράφεται στο πεδίο 
‘’Γενικό Σύνολο’’ είναι λάθος. 
 
4. Περαιτέρω έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν υπολογιστικά λάθη και στα επιμέρους πεδία 
του πίνακα, συγκεκριμένα: 
 
Στο πεδίο (1) με περιγραφή αντικειμένου ‘’Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών’’, η τιμή 
μονάδας που δίδεται είναι 0,22, η ποσότητα 1000 και το γινόμενο που αναγράφεται στην 
προσφορά είναι 216, αντί του ορθού 220. 
Λάθη βρέθηκαν και κατά τον έλεγχο των πεδίων (2), (4), (5), (7), (8), (13), (19), (20), (21), 
(22), (23), (31.1), (31.2), (31.3), (32.2), (32.3), (33.1), (33.2), (33.3), (33.4) και (34.1). 
Τα λάθη στα γινόμενα δεν αφορούν σε στρογγυλοποιήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα 
πεδία (33.1) και (33.3) και για την ίδια ακριβώς πράξη, ήτοι πολλαπλασιασμό του ποσού 
0,06 Χ 500 αναγράφονται διαφορετικά ποσά και συγκεκριμένα στο πεδίο (33.1) το ποσό 
28,80 και στο πεδίο (33.2) το ποσό 32,40 αντί του ορθού 30. 
 
5. Το άθροισμα των ανωτέρω ποσών, μετά από διόρθωσή τους, διαφέρει του ποσού 
42.494,40 το οποίο έχει δοθεί από τον οικονομικό φορέα ως προσφορά για την ομάδα 
του διαγωνισμού. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης «Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται 
προσφορές στις οποίες: …. β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016…» 
Σύμφωνα με το άρθρο 91 Ν. 4412/2016 «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: …. β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή 
σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102….. στ) Προσφορά υπό αίρεση…». 
Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
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διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους…» 
 
Το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 προβλέπει ότι «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 
λοιπές”. 
Σύμφωνα με το άρθρο [101] της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, «…Όταν βασίζονται σε λόγους 
προαιρετικού αποκλεισμού οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην αρχή της αναλογικότητας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν ελάσσονες 
παρατυπίες να οδηγήσουν στον αποκλεισμό οικονομικού φορέα. Όταν, ωστόσο, 
συρρέουν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις ελασσόνων παρατυπιών, μπορεί να 
γεννηθούν αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία οικονομικού φορέα, οι οποίες μπορούν 
ενδεχομένως να δικαιολογούν τον αποκλεισμό του». 
Σύμφωνα με την Απόφαση 188/2019 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – 
Κλιμάκιο 7ο «..Κατά πάγια νομολογία, «[…] η ασυμφωνία του συνολικού προσφερόμενου 
τιμήματος στην Οικονομική Προσφορά οικονομικού φορέα με το άθροισμα των 
καταχωρήσεων στα επιμέρους πεδία και … δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασάφεια 
ήσσονος σημασίας ή ατέλεια ή επουσιώδης παράλειψη, που να μπορεί να συμπληρωθεί 
ή διευκρινιστεί κατά την έννοια των ερμηνευομένων διατάξεων […] (ΕΑ ΣτΕ 219/2017). 
Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, ορθώς αποκλείσθηκε η Οικονομική 
Προσφορά της προσφεύγουσας, με το σκεπτικό ότι η ασυμφωνία ανάμεσα στα επίμαχα 
ως άνω συνολικά ποσά και στο άθροισμα των καταχωρήσεων σε επιμέρους πεδία που 
παρατηρείται σε δύο (2) μάλιστα σημεία του υποβληθέντος ‘’Πίνακα Οικονομικής 
Ανάλυσης’’, συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια που δεν επιδέχεται συμπλήρωση/διόρθωση 
και η οποία επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό το συνολικό κύρος της εν λόγω Προσφοράς που 
την καθιστά εξ αυτού του λόγου απορριπτέα». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την Οικονομική Προσφορά 
της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με το σκεπτικό ότι η πληθώρα των 
λαθών δεν επιδέχεται διόρθωσης, χωρίς να επέλθει ουσιαστική αλλοίωση της 
προσφοράς. 
Η Επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές των λοιπών εταιρειών και τις κάνει δεκτές.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 της διακήρυξης το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Στον πίνακα που ακολουθεί κατατάσσονται κατά αύξουσα τιμή οι υποβληθείσες 
προσφορές. 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ OIKONOMIKH 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΜΑΧΙΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
– ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ 

ΚΛΕΩΝΩΝ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 
11142 (ΤΗΛ. 2102221276) 
mahimos1@yahoo.com  

42.605,00 10.225,20 52.830,20 

2 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΑΠΑΚΗ 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 47.216,00 11.331,84 58.547,84 

mailto:mahimos1@yahoo.com
ΑΔΑ: ΨΨΖΥΩ93-ΣΚ6
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ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δ.τ. 
Green Construction  
 

17676 (ΤΗΛ. 2109525128) 
info@greenconstruction.gr   

3 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΓΡΑΜΜΟΥ 11 & ΒΕΪΚΟΥ 4, Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 14122 (ΤΗΛ. 
6974144925) 
magou_sapfo@hotmail.com  

49.559,00 11.894,16 61.453,16 

4 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  
 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10
Α
, 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (ΤΗΛ. 
2102856128) 
maria@sideri.gr   

53.089,50 12.741,48 65.830,98 

5 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ 
Α.Τ.Ε. 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17341 
(ΤΗΛ. 2109322234) 
info@georythmiki.gr  

53.134,50 12.752,28 65.886,78 

6 ΑΣΩΝΙΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 (ΤΗΛ. 
2114111008) 
dimosia@ergo-green.gr   

54.888,60 13.173,26 68.061,86 

 
 

Από την ανωτέρω καταγραφή προκύπτει ότι η προσφορά της εταιρείας ΜΑΧΙΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ, είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, 
είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης και παρέχεται 
επιπλέον έκπτωση επί του προϋπολογισμού αυτού. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις Οικονομικές Προσφορές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης 
2. Την υπ’ αρ. 2.3.1 και την υπ’ αρ. 2.4.5 παράγραφο της Διακήρυξης 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο του Πρόχειρου Διαγωνισμού ‘’Προμήθεια Υπηρεσιών 
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου 
Ποτίσματος’’ την εταιρεία ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ, 
ΑΦΜ 998170894 Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, Κλεώνων 70 Αθήνα ΤΚ 11142, ΤΗΛ. 2102221276, 
mahimos1@yahoo.com, αντί ποσού 42.605,00€ ΦΠΑ 24% 10.225,20 σύνολο 
προσφοράς 52.830,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτονται: 
- Οι Οικονομικές Προσφορές των οικονομικών φορέων 
- Το αρχείο .xls με το οποίο η Επιτροπή έκανε τον έλεγχο των προσφορών 
- Η υπ’ αριθ.188/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού σε τρία (3) αντίγραφα. …» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο1 2276/27-1-2020 & Νο2/3495/6-2-2020  της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  

 
2.- Τον αποκλεισμό της Οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σύμφωνα με το σκεπτικό το οποίο διατυπώθηκε, στο 
Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού . 
 

mailto:info@greenconstruction.gr
mailto:magou_sapfo@hotmail.com
mailto:maria@sideri.gr
mailto:info@georythmiki.gr
mailto:dimosia@ergo-green.gr
mailto:mahimos1@yahoo.com
ΑΔΑ: ΨΨΖΥΩ93-ΣΚ6
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3.- Την ανακήρυξη της  εταιρεία ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ, ΑΦΜ 998170894 Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών ως προσωρινό  ανάδοχο για 
την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και 
Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος και μέχρι το ποσό των 
52.830,20€  συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονομική της προσφορά ήταν  χαμηλότερη του προϋπολογισμού . 

 
Οι ανωτέρω συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. 

 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 και 4 του  Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α).  
 Τις διατάξεις  του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.3536/07. 
 Την υπ’ αριθ. 17/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.   
 Την 460/10-12-2019Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής. 
  Τις  υπ’ αριθ. 948/06.12.2019 και 6127/47428/18-12-2019  αποφάσεις  ανάληψης 

δέσμευσης. 
 Το υπ’ αριθ.2276/27-1-2020Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά 

 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονύσιο και Τσούκα Παναγιώτη για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1 2276/27-1-2020 & Νο2 3495/6-2-2020  της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για υπηρεσίες Συντήρησης και 
Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος. 

 
2. Αποκλείει την Οικονομική προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

ΕΕ σύμφωνα με το σκεπτικό που διατυπώθηκε, στο Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 
3. Ανακηρύσσει την  εταιρεία ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΕ, ΑΦΜ 998170894 Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών ως προσωρινό  ανάδοχο για την ανάθεση 
των υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστημάτων 
Αυτόματου Ποτίσματος και μέχρι το ποσό των 52.830,20 ΕΥΡΩ καθώς η προσφορά 
της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονομική της προσφορά ήταν  χαμηλότερη του 
προϋπολογισμού. 
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Οι ανωτέρω συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. 

 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών  & 
Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Λακαφώση Παναγιώτα 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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