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ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΝ Ξ΄ΑΟΗΘ. 41142/15-10-2018 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ
ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΔΛΛΑΡΝΠ
ΘΔΝΦΑΛΖΠ ΩΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
ΦΠΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΩΟΝ ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΠΑΙΞΔΑ».
(ΑΟΗΘ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 32033/03-08-2018).
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 16 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 40801/12-10-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2)Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Άλλα Γθξόδνπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) ηπιηαλή Μηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο) θαη 5) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Κπξηαθή Νηέξνπ (ηαθηηθό κέινο), 2)Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο), 3) Κσλζηαληίλνο
Κνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 4) Γεώξγηνο Καιακαξάο (ηαθηηθό κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηόπηλ εηζήγαγε ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη δήηεζε από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
λα απνθαλζνύλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ Δ.Η.Γ. ζέκαηνο. Σν ώκα κεηά από ςεθνθνξία ΝΚΝΦΩΛΑ
απνθάζηζε ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δ ηάηαμε.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 41124/15-10-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Απνζεθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
Παξαθαινύκε όπσο πάξεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξνπ 103 θαη 105 ηνπ Ν. 4412/2016
θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηα αθόινπζα:
Α)Tελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 41142/15-10-2018 Πξαθηηθνύ Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ θαη
Β) Σελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ σο αλαδόρνπ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηηο «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ θςζικού σλοοηάπηηα και ηος πεπιβάλλονηα σώπος ππαζίνος ηος
γηπέδος Παλπέα». (Αξηζ. Γηαθήξπμεο 32033/03-08-2018).
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ
ην Κεξαηζίλη ζήκεξα ζηηο 15/10/2018 εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 10:00 π.μ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζ. 17/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε
θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ θςζικού σλοοηάπηηα και ηος πεπιβάλλονηα σώπος
ππαζίνος ηος γηπέδος Παλπέα». (Αξηζ. Γηαθήξπμεο 32033/03-08-2018).
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα αθόινπζα κέιε ηεο Δπηηξνπήο:
1) Καξαδήκνο Αζαλάζηνο
2) Υαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3) Καξδάζεο Ισάλλεο
Με ην ππ’ αξηζ. 35412/2018 Πξαθηηθό Διέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, ε παξνύζα Δπηηξνπή πξόηεηλε
ηελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ (ΑΦΜ: 110099934) ΓΟΤ: ΦΤΥΙΚΟΤ, Οδόο Μεγ.
πειαίνπ 17, Σ.Κ.: 11522 Αζήλα ΣΗΛ. 210-6411090 – 6937304655 ωρ πποζωπινού αναδόσος ηνπ
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ θςζικού σλοοηάπηηα και ηος πεπιβάλλονηα
σώπος ππαζίνος ηος γηπέδος Παλπέα».
Με ηελ ππ. αξηζ. 387/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ην αλσηέξσ πξαθηηθό. Η
αλσηέξσ απόθαζε θνηλνπνηήζεθε ζηελ ζπκκεηέρνπζα κέζσ ηειενκνηνηππίαο.
ηελ ζπλέρεηα ε επηρείξεζε ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ θιήζεθε ζηηο 02/10/2018 κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
39024/01-10-2018 πξόζθιεζε λα πξνζθνκίζεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν
15 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο.
Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη ρξόλνο ηζρύνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ,
ζεσξνύληαη έγθπξα εθόζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληόο ελελήληα (90) εκεξώλ πνπ πξνεγνύληαη ηεο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξόζθιεζεο. Οη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ ηπρόλ
πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληόο ελελήληα (90)
εκεξώλ πνπ πξνεγνύληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξόζθιεζεο.
Η επηρείξεζε ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ θαηέζεζε εκπξόζεζκα ζηνλ Γήκν ην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο κε αξ. πξση. 40532/11-10-2018.
Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θάθεινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο θαη ζηνλ έιεγρν πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππνβιήζεθαλ.
Η Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ζε κνλνγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
ππνβιήζεθε από ηελ επηρείξεζε ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζην θάθειν είλαη ηα αθόινπζα:
(1)Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ηνπ Γελλάηνπ Θενθάλε από ην νπνίν πξνθύπηεη, όηη δελ έρεη εηο βάξνο
ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο
δξαζηεξηόηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο
ρξενθνπίαο.
(2)πεύθςνη δήλωζη ηος ν. 1599/86 ζηην οποία δηλώνονηαι νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο
είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινύκελνη ζηελ επηρείξεζε.
(3)Ξιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηωζη απσή, από ηο οποίο να πποκύπηει
όηι, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο)
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Δηδηθόηεξα πξνζθνκίζζεθαλ:

Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΔΦΚΑ κε ηα νπνία θαιύπηνληαη νη αλσηέξσ απαηηήζεηο
ηεο δηαθήξπμεο
(4)Ξιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηωζη απσή, από ηο οποίο να πποκύπηει
όηι, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Δηδηθόηεξα πξνζθνκίζζεθε:

Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ
(5)Ξιζηοποιηηικό από ηη Γιεύθςνζη Ξπογπαμμαηιζμού και Πςνηονιζμού ηηρ Δπιθεώπηζηρ
Δπγαζιακών Πσέζεων, από ηο οποίο να πποκύπηοςν οι ππάξειρ επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ ππεξεζία δελ
εθδίδεη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό, γίλεηαη δεθηή έλνξθε βεβαίσζε. ύκθσλα κε ην αξ. πξση. ΔΞ 121612018/10001/12-01-2018 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο
Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ.
Δηδηθόηεξα πξνζθνκίζζεθε:

Έλνξθε βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ.
(6)Ξιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζε
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο.
Δηδηθόηεξα πξνζθνκίζζεθε:

Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν
ΘΔΝΦΑΛΖΠ ΓΔΛΛΑΡΝΠ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε απηό.
(7)Θαηάλογο με ηιρ ζςνηηπήζειρ σλοοηαπήηων πνπ έρεη αλαιάβεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο ζπλνιηθήο αμίαο εθάζηε, ίζε κε ην 50% ηεο παξνύζεο κειέηεο
πνπ ζα αθνξά ζπληήξεζε θπζηθνύ ριννηάπεηα πνδνζθαηξηθνύ γεπέδνπ ζπλνδεπόκελεο από ηηο
αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο.
Δηδηθόηεξα πξνζθνκίζζεθαλ:

Σν ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ
(8)πεύθςνη Γήλωζη όηη δηαζέηεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα άξηηα ππνδνκή θαη εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αζιεηηθνύο θπζηθνύο ριννηάπεηεο
πνδνζθαηξηθώλ ή άιισλ γεπέδσλ.
(9)Θαηάλογο ηων μησανημάηων-επγαλείων όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή-Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.
(10)Ανηίγπαθο άδειαρ σειπιζηή ελκςζηήπα
Δηδηθόηεξα πξνζθνκίζζεθαλ:

Άδεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ αγξνηηθνύ κεραλήκαηνο
(11)Ξιζηοποιηηικό Ξοιόηηηαρ ζύκθσλα κε ην ISO 9001, Ξιζηοποιηηικό Πςζηήμαηορ Ξεπιβαλλονηικήρ
Γιασείπιζηρ ζύκθσλα κε ην ISO 14001, Ξιζηοποιηηικό ζςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ γείαρ και Αζθάλειαρ
ζηην Δπγαζία ζύκθσλα κε ην OHSAS 18001.
(12) Λομιμοποιηηικά έγγπαθα
όπος πποκύπηει ο νόμιμορ εκππόζωπορ-Γειηίν αζηπλνκηθήο
ηαπηόηεηαο θαη έγγξαθν έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 15 ηεο δηαθήξπμεο.
Βάζει ηων ανωηέπω, η Δπιηποπή πποηείνει ππορ ηη Νικονομική επιηποπή, ζύμθωνα με ηιρ
διαηάξειρ ηος άπθπος 72 ηος Λ. 3852/2016 και ηων άπθπων 103 & 105, ηος Λ. 4412/2016:

3

ΑΔΑ: Ω2ΓΕΩΕΣ-ΘΡΤ
Σελ θαηαθύξσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ (ΑΦΜ: 110099934) ΓΟΤ:
ΦΤΥΙΚΟΤ, Οδόο Μεγ. πειαίνπ 17, Σ.Κ.: 11522 Αζήλα ΣΗΛ. 210-6411090 – 6937304655 ωρ αναδόσος
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ θςζικού σλοοηάπηηα και ηος
πεπιβάλλονηα σώπος ππαζίνος ηος γηπέδος Παλπέα». θαζώο ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζύκθσλε
κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, σο αθνινύζσο:

Α/Α
1
2

3

Ξεπιγπαθή Δπγαζίαρ
Άξδεπζε ριννηάπεηα κε
εθηνμεπηήξεο
(απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα)
Λίπαλζε ριννηάπεηα κε
ιηπαζκαηνδηαλνκέα
Κνύξεκα ριννηάπεηα
α) κε επηθαζήκελε
βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή
κεραλή πεξηζηξνθηθνύ ηύπνπ
θνπήο θαη β) κε επηθαζήκελε
βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή
κεραλή θπιηλδξηθνύ ηύπνπ
θνπήο

Κονάδα
μέηπηζηρ

Ξοζόηηηα

Ριμή
Κονάδορ
(εςπώ)

Αξία

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

48

15,96

766,08

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

12

119,70

1.436,40

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

46

359,10

16.518,60

4

Κπιίλδξηζκα ριννηάπεηα

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

4

111,72

446,88

5

Φπηνπξνζηαζία ριννηάπεηα κε
ςεθαζηηθό κεράλεκα

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

4

399,00

1.596,00

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ρξήζε
δηδαληνθηόλσλ
Αεξηζκόο ριννηάπεηα &
Ακκνδηαλνκή

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.
Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.
Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.
Δπαλάιεςε
αλά 70 ηεηξαγσληθά
κέηξα

4

319,20

1.276,80

2

279,30

558,60

2

279,30

558,60

21

95,00

1.995,00

1

1.045,00

1.045,00

4

85,50

342,00

2

16,15

32,30

ΠΛΝΙΝ
Φ.Ξ.Α. 24%
ΓΔΛΗΘΝ
ΠΛΝΙΝ

26.572,26
6.377,34

6
7
8

Αξαίσκα ριννηάπεηα

9

Γξακκνράξαμε ριννηάπεηα

10

11

12

Σνπνζέηεζε ηκεκάησλ
πξνπαξαζθεπαζκέλνπ
ριννηάπεηα
Βνηάληζκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ
γεπέδνπ κε ηελ ρξήζε
βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνύ
κεραλήκαηνο πεδνύ ρεηξηζηή ζε
κε θπηεπκέλνπο ρώξνπο
Κνπή θαη απνκάθξπλζε μπισδώλ
θπηώλ κε κεραλήκαηα θαη
εξγάηεο

Δπαλάιεςε
αλά 200
ηεηξαγσληθά κέηξα
Δπαλάιεςε
αλά 2 ζηξέκκαηα

Δπαλάιεςε
αλά 100
ηεηξαγσληθά

32.949,60

4

ΑΔΑ: Ω2ΓΕΩΕΣ-ΘΡΤ
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε,
ππνγξάθεηαη.
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
1) Καξαδήκνο Αζαλάζηνο
2) Υαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3) Καξδάζεο Ισάλλεο
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξόεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 θαη 105 ηνπ Ν. 4412/2016
3.Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010
4.Σν ππ’ αξηζ. 41142/15-10-2018 Πξαθηηθό Aπνζθξάγηζεο - Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ θαη ην ππ’ αξηζ. 35412/2018 Πξαθηηθό Eιέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Δγθξίλεη Α) Σν ππ’ αξηζ. 41142/15-10-2018 Πξαθηηθό Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θπζηθνύ ριννηάπεηα θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ πξαζίλνπ ηνπ
γεπέδνπ αιπέα». (Αξηζ. Γηαθήξπμεο 32033/03-08-2018).
Β) Αλαδεηθλύεη ηελ εηαηξεία ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ (ΑΦΜ: 110099934) ΓΟΤ: ΦΤΥΙΚΟΤ, Οδόο Μεγ.
πειαίνπ 17, Σ.Κ.: 11522 Αζήλα ΣΗΛ. 210-6411090 – 6937304655 ωρ ανάδοσο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ θςζικού σλοοηάπηηα και ηος πεπιβάλλονηα σώπος
ππαζίνος ηος γηπέδος Παλπέα» θαζώο ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, σο αθνινύζσο:

Α/Α
1
2

3

Ξεπιγπαθή Δπγαζίαρ
Άξδεπζε ριννηάπεηα κε
εθηνμεπηήξεο
(απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα)
Λίπαλζε ριννηάπεηα κε
ιηπαζκαηνδηαλνκέα
Κνύξεκα ριννηάπεηα
α) κε επηθαζήκελε
βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή
κεραλή πεξηζηξνθηθνύ ηύπνπ
θνπήο θαη β) κε επηθαζήκελε
βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή
κεραλή θπιηλδξηθνύ ηύπνπ
θνπήο

Κονάδα
μέηπηζηρ

Ξοζόηηηα

Ριμή
Κονάδορ
(εςπώ)

Αξία

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

48

15,96

766,08

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

12

119,70

1.436,40

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

46

359,10

16.518,60

4

Κπιίλδξηζκα ριννηάπεηα

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

4

111,72

446,88

5

Φπηνπξνζηαζία ριννηάπεηα κε
ςεθαζηηθό κεράλεκα

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.

4

399,00

1.596,00

5

ΑΔΑ: Ω2ΓΕΩΕΣ-ΘΡΤ
6
7

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ρξήζε
δηδαληνθηόλσλ
Αεξηζκόο ριννηάπεηα &
Ακκνδηαλνκή

8

Αξαίσκα ριννηάπεηα

9

Γξακκνράξαμε ριννηάπεηα

10

11

12

Σνπνζέηεζε ηκεκάησλ
πξνπαξαζθεπαζκέλνπ
ριννηάπεηα
Βνηάληζκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ
γεπέδνπ κε ηελ ρξήζε
βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνύ
κεραλήκαηνο πεδνύ ρεηξηζηή ζε
κε θπηεπκέλνπο ρώξνπο
Κνπή θαη απνκάθξπλζε μπισδώλ
θπηώλ κε κεραλήκαηα θαη
εξγάηεο

Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.
Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.
Δπαλάιεςε αλά 8,4
ζηξ.
Δπαλάιεςε
αλά 70 ηεηξαγσληθά
κέηξα
Δπαλάιεςε
αλά 200
ηεηξαγσληθά κέηξα
Δπαλάιεςε
αλά 2 ζηξέκκαηα

Δπαλάιεςε
αλά 100
ηεηξαγσληθά

4

319,20

1.276,80

2

279,30

558,60

2

279,30

558,60

21

95,00

1.995,00

1

1.045,00

1.045,00

4

85,50

342,00

2

16,15

32,30

ΠΛΝΙΝ
Φ.Ξ.Α. 24%
ΓΔΛΗΘΝ
ΠΛΝΙΝ

26.572,26
6.377,34
32.949,60

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (429)

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 17-10-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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