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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..8η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 11
ης

-02-2020 

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

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..62/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..8ης/11-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..11η 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..3608/07-02-2020..πρόσκλησης  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:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών 
Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 
ΘΕΜΑ  2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και 
Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 (19SYMV005192616  
2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων 
- Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 

 ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – 
επικίνδυνων δένδρων». 

ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. 13238/19-3-2019 (18 
SYMV004659313 2019-03-21 )  σύμβασης για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου 
Γάλατος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ   7ο:«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του 
ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική συμμετοχή για 
επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως 
συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου». 
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ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  11ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
 
 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. Φώτος Βασίλειος     
4. Λακαφώση Παναγιώτα  
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Αριθμός Απόφασης: 62/2020 
 

 ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – 
επικίνδυνων δένδρων». 

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

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

2. Του 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. Του 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. 20/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος   που ενσωματώθηκε στα 
παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Τα πρωτογενή  αιτήματα για την εκτέλεση των υπηρεσιών  , τα οποία  
καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 19REQ005924561  

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
119REQ005938792 

8. Την 442/3.12.2019 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία εγκρίθηκε: 
α)η  υπ’ αριθ. 20/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος   β) οι επισυναπτόμενοι 
όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια 
και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
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9. Την υπ’ αριθ. 585/08.05.2019 (Κ.Α.Ε. 35.6275.0009) απόφαση ανάληψης 
δέσμευσης (ΑΔΑ: Ψ77ΨΩ93-4ΚΥ)  

10.  Την υπ’ αριθ. 5956/45910/06.12.2019 διακήρυξη ( 19PROC005982611). 
11. Το υπ’ αριθ. 2117/23.01.2020  Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 442/3.12.2019 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:  
 

«…Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 5956/45910/6-12-2019 διακήρυξης και 
αφού ήρθε η ώρα έναρξης του διαγωνισμού δηλαδή 9.30 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 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 

ΟΕ με δ.τ. GREEN 
CONSTRUCTION 
(ΚΑΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΔΤ 
ΑΝ 156452) 

ΑΡΑΠΑΚΗ 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ. 2109525128 
info@greencostruction.gr  

2 ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 38 ΙΛΙΟΝ, ΤΗΛ. 6976224345 
mfila64@gmail.com  

3 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ 
(ΚΑΝΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΔΤ Τ 195577) 

ΓΡΑΜΜΟΥ 11 & ΒΕΪΚΟΥ 4 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
ΤΗΛ. 6974144925 
magou_sapfo@hotmail.com  

 
 
Μετά την ώρα επίδοσης των προσφορών, ήτοι 10.00 πμ, η Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη 
παράδοσης των προσφορών και μη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερομένου, κλείνει το 
διαγωνισμό στο σημείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. 
 
Κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
1.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
2.2.9.1 της διακήρυξης.  
Στο ΤΕΥΔ αναφέρεται ότι η εταιρεία MATECO ΕΠΕ θα διαθέσει στην εταιρεία 
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION τα καλαθοφόρα οχήματα 
με αριθμούς ΜΕ132376 και ΜΕ62751. 
Το ΤΕΥΔ της εταιρείας MATECO ΕΠΕ (ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) επισυνάπτεται και 
είναι συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 

mailto:info@greencostruction.gr
mailto:mfila64@gmail.com
mailto:magou_sapfo@hotmail.com
ΑΔΑ: 6Σ38Ω93-6ΤΝ



4 

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. 
 
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147).  
Η Επιτροπή βρήκε έλλειψη στην συμπλήρωση της ενότητας Β «Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια’’ σ. 16 και ζήτησε με επιστολή της στις 20-12-2019 
διευκρινίσεις. Η εταιρεία απάντησε εμπρόθεσμα στις 27-12-2019 με τα ζητούμενα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση του κριτηρίου της παραγράφου 2.2.5 της 
διακήρυξης. Κατά τα λοιπά το ΤΕΥΔ είναι επαρκώς συμπληρωμένο, σφραγισμένο και 
υπογεγραμμένο ως προβλέπεται. 
Στο ΤΕΥΔ αναφέρεται ότι η εταιρεία BARDHYL GJATA θα μισθώσει στην εταιρεία 
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ τα καλαθοφόρα οχήματα με αριθμούς 
ΜΕ140285 και ΜΕ119299. 
Το ΤΕΥΔ της εταιρείας BARDHYL GJATA επισυνάπτεται και είναι συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 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. 
 
3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ: 
 
Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εμπεριέχεται το τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
Στην Ενότητα Β Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια ο γενικός κύκλος εργασιών 
για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις αναφέρονται τα ποσά για τα έτη 2016, 2017 
και 2018.  
 
Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τα ποσά που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ από τις αντίστοιχες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί. 
Στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια 
ορίζεται ότι «..για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους 
58.500,00€..» 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε την μη πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, καθώς ο μέσος κύκλος 
εργασιών της εν λόγω εταιρείας είναι μικρότερος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
χωρίς το ΦΠΑ. 
Λόγω της μη πλήρωσης του κριτηρίου 2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική 
Επάρκεια εκ μέρους της εταιρείας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ, η Επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό της από την περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισμού. 
Η Επιτροπή προχώρησε στην συνέχεια στο άνοιγμα των φακέλων των Τεχνικών 
Προσφορών των  εταιρειών ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN 
CONSTRUCTION και ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
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1.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION: 
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. 20/2019 σχετικής μελέτης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα σχετικά απαιτούμενα για την 
καταλληλότητα των μηχανημάτων έργου (Άδεια κυκλοφορίας, άδεια χειριστή/ών, Δελτίο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος, Απόδειξη Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας, Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο σε ισχύ) και του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις υπηρεσίες 
εναερίτη αναρριχητή. 
Η Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται στον αντίστοιχο φάκελο 
θεωρήθηκε πλήρης από την Επιτροπή και γίνεται δεκτή. 
 
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
 
Εξετάζοντας τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για τον χειριστή του μηχανήματος 
Γερανοφόρου Καλαθοφόρου Οχήματος κ. Μπαρδύλ Γκιάτα και προκειμένου για την 
νόμιμη άδεια άσκησης εργασίας ως προβλέπεται στην διακήρυξη και την σχετική μελέτη, 
έχει προσκομισθεί μια μετάφραση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος 
μαθημάτων Χειρισμού Ανυψωτικών Πλατφορμών σύμφωνα με τις διατάξεις ιταλικού 
νομοθετικού διατάγματος από την Ομοσπονδία των συνδικάτων βιομηχανίας, εμπορίου 
και μικρών επιχειρήσεων FESICA. Της βεβαίωσης επισυνάπτεται μετάφραση άδειας της 
ίδιας ομοσπονδίας σύμφωνα με ιταλικό νομοθετικό διάταγμα. 
Η Επιτροπή επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αρμόδια για την έκδοση αδειών χειριστών 
μηχανημάτων έργου Περιφέρεια Αττικής και ενημερώθηκε ότι οι χειριστές Μηχανημάτων 
Έργου θα πρέπει να έχουν Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου θεωρημένη και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 112/2012. 
Με επιστολή της στις 20-12-2019 η Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις από την υποψήφια 
ανάδοχο εταιρεία ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και η εταιρεία 
απάντησε εμπρόθεσμα στις 27-12-2019 αναφέροντας ότι η υποβληθείσα μεταφρασμένη 
άδεια χειριστή «μπορεί να αντικαταστήσει την νόμιμη άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων». 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, όντως, η εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ έχει 
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ Α /78/ 2010). Παρόλα 
αυτά όμως και όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ΠΔ υπάρχουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις και απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
προκειμένου να χορηγηθεί άδεια θεωρημένη από το ελληνικό δημόσιο που να έχει ισχύ 
στην ελληνική επικράτεια. 
Η Επιτροπή επικοινώνησε εκ νέου με την Περιφέρεια Αττικής μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και επανέλαβε το ερώτημα για το εάν η μεταφρασμένη άδεια που έχει 
προσκομισθεί ως δικαιολογητικό του διαγωνισμού μπορεί να θεωρηθεί ως ‘’νόμιμη άδεια 
άσκησης εργασίας’’ του εν λόγω χειριστή.  
Η Περιφέρεια Αττικής απάντησε με το υπ’ αριθ.57/20-01-2020 έγγραφό της 
απαριθμώντας το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα μας για την αναγνώριση 
άδειας που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό (η επιστολή επισυνάπτεται του παρόντος 
πρακτικού). 
Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα μας, σύμφωνα με το 
ανωτέρω έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής είναι: 

ΑΔΑ: 6Σ38Ω93-6ΤΝ



6 

ΠΔ 113/2012 (ΦΕΚ Α / 198/ 2012) – Καθορισμός Ειδικοτήτων για την επαγγελματική 
δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για 
την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών 
προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής 
δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. 
ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ Α / 78 /2010) -  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 
Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α / 63 / 2010) – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις και  
ΚΥΑ 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ Β / 49 / 2011) – Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις 
άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες 
απάντησης της αρμόδιας Αρχής στον αιτούνται πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και την ανάκλησή της, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. 
 
Μελετώντας την ανωτέρω νομοθεσία η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
ένα σύνολο διατυπώσεων και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στις 
αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελληνική Επικράτεια.  
 
Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την υποβληθείσα άδεια χειριστή 
του κ. Μπαρδύλ Γκιάτα.  
Λόγω της μη πλήρωσης από την Τεχνική Έκθεση της εταιρείας ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΔΔΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ το κριτήριο της διακήρυξης και της μελέτης, που ζητάει 
προσκόμιση από τον οδηγό χειριστή του Μηχανήματος Έργου νόμιμης άδειας άσκησης 
εργασίας η Επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό της εταιρείας από την περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισμού. 
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 θα ανοίξει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION την Δευτέρα 27 
Ιανουαρίου και ώρα 10.00 πμ στο Κεντρικό Δημαρχείο Αγίου Στεφάνου και στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος. 
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού σε τρία (3) αντίγραφα....» 
 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2534/21.01.2020 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο :«…Απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.30 πμ ενημέρωση για την Αποσφράγιση 
Οικονομικών Προσφορών τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 πμ στην 
κάτωθι εταιρεία της οποίας η Τεχνική Προσφορά για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
Υπηρεσίας Κλαδέματος και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δέντρων, 
προϋπολογισμού 72.540,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έγινε δεκτή, σύμφωνα με 
όσα αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αρ. 2117/23-1-2020 πρακτικό της Επιτροπής.  
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
1 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 

ΟΕ με δ.τ. GREEN 
CONSTRUCTION 
(ΚΑΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΔΤ 
ΑΝ 156452) 

ΑΡΑΠΑΚΗ 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ. 2109525128 
info@greencostruction.gr  

 
Λόγω έκτακτου κωλύματος η Επιτροπή δεν κατέστη δυνατό να συνεδριάσει στις 27-1-
2020, αλλά προχώρησε, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση της εν λόγω εταιρείας, στο 
άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στις 10.00 πμ. 
 
Η Οικονομική Προσφορά αποσφραγίσθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης και καταγράφηκε ως εξής: 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION 
 

 

 
α/α  ΕΙΔΟΣ    ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟ-  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 
     ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ  (€) 

(€) 
 
1 Υπηρεσία Γερανοφόρου  Ημέρα  150  274,40  41.160 
 Αυτ/του για κλάδεμα – κοπή  
 Δέντρων έως 24μ 
2 Υπηρεσία Γερανοφόρου  Ημέρα  30  343,00  10.290 
 Αυτ/του για κλάδεμα – κοπή  
 Δέντρων έως 24μ 
3 Υπηρεσία Εναερίτη –Αναρριχιτή  Ημέρα  30  392,00  5.880 

Για Κλάδεμα – Κοπή Δέντρων 
   

          ΣΥΝΟΛΟ 57.330,00 
          ΦΠΑ 24% 13.759,20 
             ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 71.089,20€ 

 
Η Επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με 
δ.τ. GREEN CONSTRUCTION, καθώς είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της Μελέτης και παρέχεται επιπλέον έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού αυτού. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Την Οικονομική Προσφορά της εταιρείας 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 «Υπηρεσία Κλαδέματος 
και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δέντρων» την εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ 
με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION ΑΦΜ 998256075 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ΑΡΑΠΑΚΗ 56, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ. 2109525128, info@greencostruction.gr , αντί ποσού 57.330,00€ ΦΠΑ 
24% 13.759,20 σύνολο προσφοράς 71.089,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
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 Νο1/23.01.2020 & Νο2/29.01.2020  της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
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2.- Τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων: α)ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ Υπηρεσίες διαμόρφωσης 
και περιποίησης κήπων και   β) ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ Έργα πρασίνου για 
τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού . 

 
3.- Την ανακήρυξη της  εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN 
CONSTUCTION , ΑΦΜ 998256075 ΔΟΥ Καλλιθέας  ως προσωρινό  ανάδοχο για 
την ανάθεση της υπηρεσίας κλαδέματός και κοπής υψηλών – επικίνδυνων δέντρων 
και μέχρι το ποσό των 71.089,20€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 άρθρου 209 παρ.1 και 4 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 22  παρ.3  του Ν.3536/07.  
 Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α / 63 / 2010). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α). 
 Την ΚΥΑ 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ Β / 49 / 2011). 
 Τις διατάξεις  του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ Α / 78 /2010). 
 Τις διατάξεις του ΠΔ 112/2012. 
 Τις  διατάξεις  του ΠΔ 113/2012 (ΦΕΚ Α / 198/ 2012). 
 Την 442/3.12.2019 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής. 
 Την υπ’ αριθ. 20/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  
 Την υπ’ αριθ. 585/08.05.2019 (Κ.Α.Ε. 35.6275.0009) απόφαση ανάληψης 

δέσμευσης. 
 Την υπ’ αριθ. 5956/45910/06.12.2019 διακήρυξη. 
 Το υπ’ αριθ. 2117/23.01.2020  Πρακτικό Νο1 και το υπ’ αριθ. πρωτ. 

2534/21.01.2020 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/23.01.2020 & Νο2/29.01.2020  της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για υπηρεσίες κλαδέματος και 
κοπής υψηλών – επικίνδυνων δένδρων. 

 
2. Αποκλείει τις επιχειρήσεις: α)ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ Υπηρεσίες διαμόρφωσης και 

περιποίησης κήπων και   β) ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΔΔΕ Έργα πρασίνου για 
τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.. 
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3. Ανακηρύσσει την  εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. GREEN 
CONSTUCTION , ΑΦΜ 998256075 ΔΟΥ Καλλιθέας  ως προσωρινό  ανάδοχο για 
την ανάθεση της υπηρεσίας κλαδέματός και κοπής υψηλών – επικίνδυνων 
δέντρων και μέχρι το ποσό των 71.089,20 ΕΥΡΩ καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και  
ήταν  χαμηλότερη του προϋπολογισμού . 
Οι ανωτέρω συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθούν, 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. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση  Οικονομικών. 

ΑΔΑ: 6Σ38Ω93-6ΤΝ


		2020-02-19T09:54:58+0200
	Athens




