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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 24616/14.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Καλούδης Κων/νος, 4.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Μπασούρης Μαρίνος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Ανύπας Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης,
τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Λαλλάς, Μπελιάς,
Μεσσήνη, Πεταχτή, Διακομιχάλης και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 398/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών
δέντρων» (Α.Μ. Γεωπ.14/2018).
Η γεωπόνος του Δήμου, κ. Μεσσήνη, που εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.24632/2018 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού,
το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε για τη λήψη

Απόφασης έγκρισης ή μη, του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων», που
διενεργήθηκε την 5η Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 22589/20-11-2018
Διακήρυξη του Δημάρχου.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 5.12.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το
οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο Δημοτικό κατάστημα Ηλιούπολης συνήλθε σήμερα την 5η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα
11:30 π.μ. η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 344/2018(ΑΔΑ : 7 Α1 ΓΩΡΥ-ΦΦ4) Απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν4412/2016 , προκειμένου να διενεργήσει τον
Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» Αρ. Μελ. Γεωπ. 14/2018
,για τον οποίο εκδόθηκε η με Αρ. Πρωτ.: οικ.122589/20-11-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω429ΩΡΥΒΚΕ ) ,με μοναδικό αριθμό 18PROC004038505/21-11-2018 , προσηκόντως δημοσιευμένη στην ημερήσια
εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» στο φύλλο της με αρ.14382, στις 21 Νοεμβρίου 2018 .
Εν συνεχεία η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τις προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, και η
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε, με το πρωτόκολλο της υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν
έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης. Στο πρωτόκολλο δεν κατατέθηκε προσφορά. Η
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επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής και αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος για να προσφέρει,
δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία προσφορά δεκτή.
Όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές οι κάτωθι:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΧΟΥΣ 28-Π. ΦΑΛΗΡΟ

Πλήρη σύμφωνα με τη διακήρυξη

2

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10 A-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Πλήρη σύμφωνα με τη διακήρυξη

3

ΔΕΝΔΡΟ & ΤΕΧΝΗ ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΙΟΛΟΥ 8-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Πλήρη σύμφωνα με τη διακήρυξη

4

ΔΕΝΔΡΟΚΛΑΔΕΥΤΙΚΗ BARDHYL GJATA

ΝΑΞΟΥ 71-73 ΠΑΤΗΣΙΑ

Ελλιπή

Στη συνέχεια και μετά την συμπλήρωση προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:30 π.μ.) η Επιτροπή
προέβη εξέταση των δικαιολογητικών.
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και αφού έλαβε υπόψη της
ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμό οικ.22589/20-112018 Διακήρυξη του Δημάρχου, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Κρίνει ως αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης τις προσφορές των συμμετεχόντων με Α/Α
1,2,3 και αποκλείει την προσφορά με Α/Α 4.της εταιρείας :ΔΕΝΔΡΟΚΛΑΔΕΥΤΙΚΗ BARDHYL GJATA, ο
οποίος δεν συμπλήρωσε τα υποχρεωτικά πεδία του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ,στο
μέρος IV Κριτήρια Επιλογής και δεν προσκόμισε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.3 της Διακήρυξης.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του σταδίου ελέγχου και των τεχνικών προσφορών δημόσια η Επιτροπή προέβη στην
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί, οι οποίες ανακοινώθηκαν
μεγαλοφώνως στους παρευρισκόμενους , ενώ καταχωρήθηκαν στον παρακάτω, σε ίδιο πίνακα και έχουν ως
εξής:
Στη συνέχεια σε δημόσια συνεδρίαση, την 11η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., κατόπιν Ειδικής
Προσκλήσεως των συμμετεχόντων: α/α 1.Σατολιά Δημήτριο (οικ.2416/10-12-18) , α/α 2. Σιδέρη Μαρία (οικ.
24145/ 10-12-18)και α/α 3. Δένδρο & Τέχνη Μπανούσης Αθανάσιος (οικ.24147/10-12-18) , η Επιτροπή προέβη
στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, απουσία των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί, οι οποίες
έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α

1

ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

42.913,50 €

2

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

41.618,50 €

3

ΔΕΝΔΡΟ & ΤΕΧΝΗ ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

42.061,25 €
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Η επιτροπή μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, και αφού έλαβε υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία των
Προσφορών καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2018.
Προτείνει
Την ανάδειξη της Σιδέρη Μαρίας ,Εργολήπτη Έργων Πρασίνου, Τεχν. Δασοπονίας, ως προσωρινού
αναδόχου για την εκτέλεση των «Εργασιών κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» .
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως έχει από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η
Κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν4412/2016.
Η Επιτροπή
Φρυσίρα Μαρία, Πρόεδρος

Κατσορίδα Παρασκευή, μέλος
Μεσσήνη Ευτέρπη, μέλος

(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016, το Ν. 4555/2018 και το από 5.12.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 5.12.2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τις
«Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δέντρων» (Α.Μ. Γεωπ.14/2018)
2. Αναδεικνύει την Σιδέρη Μαρία, Εργολήπτη Έργων Πρασίνου, Τεχν. Δασοπονίας, ως προσωρινό ανάδοχο
για την εκτέλεση των «Εργασιών κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.14/2018)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 398/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3

