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Ελληνική Δημοκρατία                                                  Bούλα, 5-8-2020 
Νομός Αττικής                            Aρ.Πρωτ.: 26616 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
     Αρ. Πράξης      :  33 
     Αρ. Απόφασης : 272 
 
     Στη Βούλα την 5η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 26058/31-7-2020 πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 
του Ν. 3852/7.6.2010. 

   
     Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής παρόντες ήταν: 
 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                   Παρών  

4. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Απούσα 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

2. ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ**  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

4. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

5. LEHTINEN TEEMU EERIKKI  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

     
     * O κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας αναπληρώνει νόμιμα κ.  Νικόλαο Ζαχαράτο 
     ** H κα Αικατερίνη Σταμπέλου αναπληρώνει νόμιμα τον κ. Νικόλαο Ψαλλίδα 
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως ορίζει το άρθρο 75 του 
Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική 
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη 
οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων 
πρασίνου 2020-2021” 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 

 
1. Tο με αρ.πρωτ. 25821/30-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος Προμηθειών 
προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
«   Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1θ του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου : 

 
1. Να εγκρίνει  το υπ.αρ. 25706/30-7-2020 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τον διαγωνισμό με τίτλο   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2020 -2021» του γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσιών συμβάσεων. 

2. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα και να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω 

διαγωνισμού, στην κάτωθι εταιρεία: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΦΜ: 103799045 

299.999,40€ 227.586,90€ 54.620,86€ 282.207,76€ 

Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  και η 

κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το 

ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 
 

   
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 
 

   
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 37/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πράσινου 2020-2021» 
 
3. Την υπ΄αριθμ. 573/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΑΥ) για την δέσμευση της πίστωσης του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2020  
 
4. Την υπ΄αριθμ. 683/2020 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την προέγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης  προϋπολογισμού του έτους 2021 
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5. Την υπ΄ αριθμ. 44/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση   
γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 
γνωμοδοτικού οργάνου  αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2020 
 
6. Την υπ΄ αριθμ. 127/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της 
μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πράσινου 2020-2021» 
 
7.  Τη με αρ. πρωτ. 12913/27-4-2020 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία λήξης 
παράδοσης προσφορών του Διαγωνισμού την ημ. 5η-6-2020 και δημοσιεύτηκε στον τύπο 
 
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18185/12-6-2020 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Οργάνου ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πράσινου 2020-2021»  
 
9.  Την υπ΄αρ. 208/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό 
 
10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21014/30-6-2020 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Οργάνου ελέγχου των 
οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο 
“Συντήρηση χώρων πρασίνου 2020-2021”  
 

11. Την υπ΄αρ. 230/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό 
 
12. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25706/30-7-2020 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Οργάνου αξιολόγησης 
δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου 2020-2021” που αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
 
«Στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στις 29-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, παραβρέθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διεθνών Διαγωνισμών για προμήθεια που υπερβαίνει τις 214.000€ πλέον Φ.Π.Α., με 
δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 44/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία παρόντες ήταν οι κάτωθι: 
 

1. Τσίμος Βασίλειος, Πρόεδρος 

2. Βασιλακόπουλος Παντελής,Γραμματέας 

3. Σταθάκη Χρυσάνθη, τακτικό μέλος 

4. Σιδέρης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

και απόντες: 

5. Λουδάρος Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

 

  προκειμένου να γνωμοδοτήσει - εισηγηθεί,  για το δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για 
την «Συντήρηση χώρων πρασίνου 2020-2021» και συγκεκριμένα να αποσφραγίσει  τον ηλεκτρονικό 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της:  

1. Τις διατάξεις των κάτωθι αναφερόμενων  νόμων, όπως αυτές ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4491/2017 (Α’ 152) τροποποίησης διατάξεων ν.4412/2016, 

 του ν. 4497/2017(Α’ 171) τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του       ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» 

 Την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος 
Β’)»Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος 
Β') με την οποία ρυθμίζονται οι  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 Το υπ.αρ. 3468/30-5-2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί ενημέρωσης για τη δημοσίευση του 
ν.4472/2017 , τροποποίηση διατάξεων ν.4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ 

 Την υπ.αρ. 19/2017 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Συμβάσεις κάτω των ορίων των 
άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412.2016 

 Του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό 

 Του 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α' "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027704
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027704
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σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 
157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις." 

 

2. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθμ.  44/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

 Την υπ’ αριθμ.573/2020απόφαση Δημάρχου (ΑΑΥ) για την δέσμευση της πίστωσης του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2020 και την διάθεση της πίστωσης για τον επόμενο 
προϋπολογισμό του έτους 2021, 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
2020 

ΠΟΣΟ 

2021 

 ΠΟΣΟ 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2020 -2021 

35-6262.005 80.000,00 € 219.999,40 € 

 

 Την υπ’ αριθμ. 127/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 37/2020  μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και οι όροι 
διακήρυξης 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18185/12-6-2020 Πρακτικό μας 

 Την υπ’ αριθμ. 208/2020 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 

 Την σχετική νομολογία (ΣτΕ ΕπΑν 395/11, 1113/2010, 667/2008, 156/2007, 975/2006, ΕΣ Τμ.VII 
121/2012, 11/2001, 54/2010, ΕΣ Τμ. IV 92/1198, ΕΣ Κλιμ. Στ΄ 188,168,96/2009 ότι όταν, κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη, η 
υποβολή μιας μόνο προσφοράς ή η υποβολή μιας μόνο έγκυρης (αποδεκτής) προσφοράς δεν αρκεί για 
να δικαιολογήσει την ματαίωση του διαγωνισμού, χωρίς προηγουμένως να εκτιμηθεί από ουσιαστική 
άποψη αν αυτή είναι ή όχι συμφέρουσα για την αναθέτουσα αρχή και συνεπώς επιτρέπεται η 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον εξαρχής μοναδικό υποψήφιο ή στον μοναδικό εναπομείνοντα 
(κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης) προμηθευτή, χωρίς μάλιστα στην περίπτωση αυτή να 
είναι αναγκαία η βαθμολόγηση της προσφοράς του, αφού δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες 
προσφορές 

 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21014/30-6-2020 Πρακτικό μας 

 Την υπ’ αριθμ. 230/07-07-2020 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22242/08-07-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

 

(η Επιτροπή) προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού ανάδοχου ΚΑΡΑΛΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, όπως αυτά υποβλήθηκαν, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής.  
 
Μετά τον ενδελεχή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο και 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής,  
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η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον 
προσφέροντα  ΚΑΡΑΛΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 
 
Τέλος, η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό και επιστρέφει τον φάκελο του διαγωνισμού, στο Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Οικονομική Επιτροπή για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
 
Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 
 
                                                                                                                                                                    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της, οι οποίες 
αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω καθώς και:  
 
1.- Τη με αριθμ. πρωτ. 113238/29250/17-1-2020 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 433/2019 απόφαση του 
Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. Έτος 2020»    
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016  
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.10 (του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»  
5.- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/2011) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012(ΦΕΚ 14 Α/2012) και την Κ.Υ.Α.111/2380/2012(ΦΕΚ 3400 Β/2012 
περί «Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                        
Α) Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25706/30-7-2020 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Οργάνου 
αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και 
κατακύρωση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου 2020-2021” 
 
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού,  
την εταιρεία: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΦΜ: 103799045 

299.999,40€ 227.586,90€ 54.620,86€ 282.207,76€ 
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Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) και το 
άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 
   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  272/2020 
 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 
     
         
        ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ 
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