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Περίληψη 
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού με τίτλο: «Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών». 

Στα Σπάτα σήμερα 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 
21075/24-07-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.  

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού το πρακτικό δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού με τίτλο: «Συλλογή και 
απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   

«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ  

Αρ. Μελέτης 49/2020  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 261.640,00 €  ME  Φ.Π.Α 

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα    22-
7-2020 , ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 8:38 π.μ., συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του η οποία 
συγκροτήθηκε με την 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης  στη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημοσίου  διαγωνισμού με κριτήριο 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.24/29-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

Αριθμός  Απόφασης 270/2020 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕ8ΓΩ1Χ-ΡΛ2



 

Σελίδα 2 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με 
την 218/11161/05-05-2020 απόφαση Δημάρχου για την υπηρεσία : 

«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Δάρατζης Χρήστος 

2. Γεώργας Άγγελος  

3. Πρίφτη Φανή 

και αφού βρέθηκε σε νόμιμη  απαρτία η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχουσας  εταιρείας ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. τα οποία 
είχαν ζητηθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18431/06-07-2020  έγγραφο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ όπως όριζε η διακήρυξη και αναρτήθηκαν από την συγκεκριμένη εταιρεία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και προσκομίστηκαν σε φυσικό φάκελο με αρ.πρωτ.   19926/16-7-2020. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προέβει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης  τόσο  των 
ηλεκτρονικών όσο και των φυσικών φακέλων του διαγωνισμού του μειοδότη και διαπίστωσε ότι είναι 
πλήρη και σύμφωνα με την διακήρυξη.   

Κατόπιν τούτου προτείνεται η οριστική κατακύρωση στην εταιρεία  ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., η 
οποία προσέφερε το σύνολο των ζητούμενων εργασιών αντί του ποσού    97.100,00 € πλέον ΦΠΑ.  

Ωστόσο και σύμφωνα με το άρθρο 9 της μελέτης: «οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές 
………………… - αυξάνονται από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές του προϋπολογισμού της μελέτης έως του 
ύψους του προϋπολογισμού και της ήδη δεσμευθείσας πίστωσης ύψους 261.640,00 στην περίπτωση που 
θα επιτευχθεί έκπτωση στη διαγωνιστική διαδικασία» η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει συμβατικό 
ποσό 211.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 261.640,00€ με ΦΠΑ.  

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης  

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

1. Δάρατζης Χρήστος              2.   Γεώργας Άγγελος              3.   Πρίφτη Φανή 
 
  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κατακυρώνει οριστικά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο κάτω των 
ορίων διαγωνισμό με τίτλο: «Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών», στην εταιρεία «ΦΙΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι ποσού 97.100,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 270/2020. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΕ8ΓΩ1Χ-ΡΛ2
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