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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από ηα Ξπακηικά ηηρ 60ηρ/2018 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 03-12-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 474/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΝ
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ «ΔΟΓΑΠΗΔΠ
ΘΙΑΓΔΠΖΠ ΤΖΙΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΛΓΛΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΔΡΝΠ 2018». (ΑΟΗΘ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 40734/12-10-2018).
Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 3 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 48511/29-11-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Λ.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) Σξήζηνο Βξεηηάθνο (Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Θαπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Άλλα Γθξόδνπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) Πηπιηαλή Κηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), θαη 5) Θσλζηαληίλνο Θνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Θπξηαθή Ληέξνπ (ηαθηηθό κέινο), 2) Πηαπξνύια Ππξάθνπ (ηαθηηθό κέινο) 3) Ξαλαγηώηεο Θαξαγηαλλίδεο
(ηαθηηθό κέινο) θαη 4) Γεώξγηνο Θαιακαξάο (ηαθηηθό κέινο).
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 3ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 49046/28-11-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Ξξνκεζεηώλ, ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Ξαξαθαινύκε όπσο πάξεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ηα αθόινπζα:
Α) Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ
θαη ηνπ Ξξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο «ΔΟΓΑΠΗΔΠ
ΘΙΑΓΔΠΖΠ ΤΖΙΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΛΓΛΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
έηοςρ 2018». (Απιθ. Ξπωη. Γιακήπςξηρ 40734/12-10-2018).
Β) Ρελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηηο «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΙΑΓΔΠΖΠ ΤΖΙΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΛΓΛΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ
ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ έηοςρ 2018». (Απιθ. Ξπωη. Γιακήπςξηρ 40734/12-10-2018).
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Πην Θεξαηζίλη ζήκεξα ζηηο 26/11/2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016, ε νπνία
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 17/2018 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί
1
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ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΙΑΓΔΠΖΠ ΤΖΙΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΛΓΛΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ
ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ έηοςρ 2018». (Απιθ. Ξπωη. Γιακήπςξηρ 40734/12-102018)
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξόληα ηα αθόινπζα κέιε:
1) Θαξαδήκνο Αζαλάζηνο
2) Σαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3) Θαξδάζεο Ησάλλεο
1. Ζ Δπηηξνπή ζηηο 11.00 π.κ πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ όισλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ εηαηξεηώλ όπνπ ζύκθσλα κε ην ππ. αξ. πξση. 47062/21-11-2018 Ξξαθηηθό ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθέο
πξνζθνξέο νη νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηελ κειέηε.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ννομαηεπώνςμο/ Δπωνςμία Δηαιπείαρ
ΚΑΟΗΑ ΠΗΓΔΟΖ
ΙΑΛΡΘΝ
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ
ΘΑΗ
ΔΚΞΝΟΗΘΖ
ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ
ΝΗΘΝΘΑΡΑΠΘΔΖ & ΠΗΑ Ν.Δ
ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ
ΡΔΣΛΝΓΑΗΑ Ν.Δ
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΟΑΠΗΛΝ & ΠΗΑ Δ.Δ

Νικονομική Ξποζθοπά (σωπίρ ΦΞΑ)
58.682,40 €
57.484,80 €
58.682,40 €
56.287,20 €
58.938,00 €
56.886,00 €

2. Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ εηαηξηώλ θαη
δηαπίζησζε όηη ε ρακειόηεξε ηηκή είλαη ηεο εηαηξείαο ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ ε νπνία είλαη ρακειόηεξε
θαη από απηή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

ΞΟΝΙΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 24%
59.880,00 €

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΓΔΛΛΑΡΝ
ΘΔΝΦΑΛΖ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 24%
56.287,20 €

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε:
1. ηελ ππ’ αξηζ. 40734/12-10-2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016
πξνηείλεη πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή:
Ρελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ (ΑΦΚ: 110099934) ΓΝ: Τπρηθνύ, Νδόο Κεγάινπ
Ππειαίνπ 17, Ρ.Θ.: 11522 Αζήλα) ΡΖΙ. 210-6411090 – FAX 211-7804055 σο πποζωπινού αναδόσος γηα
ηηο εξγαζίεο θιάδεπζεο πςειώλ θαη επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζην δήκν Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο
2018 κε ζπλνιηθό πνζό 56.287,20 εςπώ (πλέον Φ.Ξ.Α. 24%)
θαζώο ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, θαη ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή.
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε,
ππνγξάθεηαη.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ: Θαξαδήκνο Αζαλάζηνο, Σαηδεβαζίιεο Αληώληνο, Θαξδάζεο Ησάλλεο
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ – ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
Πην Θεξαηζίλη ζήκεξα ζηηο 1-11-2018 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 11.30 ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ 1 ηνπ Λ. 4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ.
17/2018 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε
ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν
«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΙΑΓΔΠΖΠ ΤΖΙΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ2
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ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ ΔΡΝΠ 2018» (Απιθμ. Ξπωη. Γιακύπηξηρ 40734/12-10-2018).
Πηε
1)
2)
3)

ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα αθόινπζα κέιε ηεο επηηξνπήο:
Θαξαδήκνο Αζαλάζηνο
Σαηδεβαζίιεο Αληώληνο
Θαξδάζεο Ησάλλεο

Πην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη:
Ν δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 1νο
όξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζηηο 29/10/2018 εκέξα Ξέκπηε θαη ε παξαιαβή ησλ
πξνζθνξώλ ζα αξρίζεη ζηηο 11.00 π.μ θαη ζα ιήμεη ζηηο 11.30 π.μ.
Θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή
κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο
απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε
άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ώξα
14.00 κ.κ ζηε Γηεύζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Ρκήκα Ξξσηνθόιινπ, Ηζόγεην, Ρ. Θ. 18756.
1. Ζ Δπηηξνπή μεθίλεζε ζηηο 11:00 π. κ. ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ πνπ θαηέζεζαλ νη
ελδηαθεξόκελνη.
Θαηά ηελ δηάξθεηα παξαιαβήο, θαηέζεζαλ πξνζθνξέο νη αθόινπζνη πξνκεζεπηέο από εμνπζηνδνηεκέλα γηα ην
ζθνπό απηό πξόζσπα, ηα νπνία πξνζθόκηζαλ ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ζ εηαηξεία
Ζ εηαηξεία
Ζ εηαηξεία
Ζ εηαηξεία
Ζ εηαηξεία
Ζ εηαηξεία

ΚΑΟΗΑ ΠΗΓΔΟΖ
ΙANTKO ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ
ΝΗΘΝΘΑΡΑΠΘΔΖ & ΠΗΑ Ν.Δ
ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ
ΡΔΣΛΝΓΑΗΑ Ν.Δ
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΟΑΠΗΛΝ &ΠΗΑ Δ.Δ

Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ καηέθεζαν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ, ηην ημέπα ηος Γιαγωνιζμού ζηην
Απμόδια Δπιηποπη σωπίρ απιθμό ππωηοκόλλος.
Κεηά ηελ ιήμε πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ζηηο 11:30 π.κ. , ε επηηξνπή δήισζε όηη δελ κπνξεί
λα γίλεη δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά θαη άξρηζε ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο.
2. Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θ.ι.π.).
Όιεο νη πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θέξνληαο ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνύζε ε
δηαθήξπμε ζην άξζξν 9. Ππγθεθξηκέλα πξνζθνξέο ππέβαιαλ νη εμήο εηαηξείεο :
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ννομαηεπώνςμο / Δπωνςμία Δηαιπείαρ
ΚΑΟΗΑ ΠΗΓΔΟΖ
ΙANTKO ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ
ΝΗΘΝΘΑΡΑΠΘΔΖ & ΠΗΑ Ν.Δ
ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ
ΡΔΣΛΝΓΑΗΑ Ν.Δ
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΟΑΠΗΛΝ &ΠΗΑ Δ.Δ

3. Αθνινύζσο ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θύξην θάθειν πξνζθνξάο, ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο , θαζώο θαη ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη
δπλαηή ε πξόζβαζε θαη ν έιεγρνο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Κνλνγξάθεζαλ δε από ηελ επηηξνπή όια ηα
ζπλεκκέλα ηνπο.
Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό, δηαπηζηώζεθε
όηη νη όινη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππέβαιιαλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, δειαδή
ζπκπιεξσκέλo θαη ππνγεγξακκέλo Ρ.Δ..Γ. (Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεύζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79
παξ. 4. Ρνπ Λ. 4412 / 2016), ζηηο ελόηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ δηαθήξπμε θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο
ηεο δηαθύξεμεο
Πηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ
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ΑΔΑ: 6ΣΙ5ΩΕΣ-9ΓΑ
ησλ εηαηξεηώλ όπνπ δηαπηζηώζεθαλ ηα παξαθάησ:
1. Ζ εηαηξεία ΚΑΟΗΑ ΠΗΓΔΟΖ, είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο .
2. Ζ εηαηξεία ΙANTKO ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΞΔ
είλαη
ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο .
3. Ζ εηαηξεία ΝΗΘΝΘΑΡΑΠΘΔΖ & ΠΗΑ Ν.Δ , είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο.
4. Ζ εηαηξεία ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ , είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο .
5. Ζ εηαηξεία ΡΔΣΛΝΓΑΗΑ ΝΔ , είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο .
6. Ζ εηαηξεία ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΟΑΠΗΛΝ & ΠΗΑ Δ.Δ, είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο κειέηεο .
Υο εθ ηνύηνπ ε επηηξνπή απνθάζηζε νκόθσλα όηη θάλεη απνδεθηέο θαη ηηο έξι (6) πποζθοπέρ ησλ
ζπκκεηνρόλησλ, ώζηε λα ζπλερηζηεί ην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ε απόζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ: 1)ΘΑΟΑΓΖΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, 2) ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΖΠ
ΑΛΡΥΛΖΠ, 3) ΘΑΟΓΑΠΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Ξξόεδξν θ. Σξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1. Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Ρελ ππ’ αξηζ. 40734/12-10-2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016
4. Ρελ ππ ΄αξηζ. πξση. Γηαθήξπμε 40734/12-10-2018
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Θαηόπηλ ηνύηνπ ην Πώκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Α) Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 47062/21-11-2018 πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη
ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ην ππ΄αξηζκ. 48258/28-11-2018 Ξξαθηηθό αμηνιόγεζεο Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΙΑΓΔΠΖΠ ΤΖΙΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΛΓΛΥΛ
ΓΔΛΓΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ έηοςρ 2018». (Απιθ. Ξπωη. Γιακήπςξηρ
40734/12-10-2018).
Β) Αλαδεηθλύεη ηελ εηαηξεία ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ (ΑΦΚ: 110099934) ΓΝ: Τπρηθνύ, Νδόο Κεγάινπ
Ππειαίνπ 17, Ρ.Θ.: 11522 Αζήλα) ΡΖΙ. 210-6411090 – FAX 211-7804055 σο πποζωπινό ανάδοσο γηα ηηο
εξγαζίεο θιάδεπζεο πςειώλ θαη επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζην δήκν Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο
2018 κε ζπλνιηθό πνζό 56.287,20 € (πλέον Φ.Ξ.Α. 24%), θαζώο ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, θαη
ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (474)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 04-12-2018
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ
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