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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

Αρηζκός σλεδρίαζες :  26 / 26.06.2018 

 

   Αρηζκός Απόθαζες:   109 / 2018 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Παροτή δηεσθρηλήζεωλ επί ερωηεκάηωλ ποσ σποβιήζεθαλ ζτεηηθά κε 
ηολ δηαγωληζκό ζσληήρεζες ηωλ τώρωλ πραζίλοσ» 

  

   Σην Σηδεξόθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26ε ηνπ κελόο 

Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα  Τξίηε  θαη ώξα 10.00’ π.κ. ζπλήιζε ζε έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση. 6321/25.06.2018 έγγξαθεο πξόζθιεζεο πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3852/10. 

     Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ησλ επηά (7) κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ πέληε (5) κέιε: 

 

    Παρόληα κέιε                                Απόληα κέιε 

  Κειαδίλεο Αζαλάζηνο                        

  Τζίληζηνο Γεώξγηνο                           Παζραιίδεο Θεόδσξνο  

Γεσξγηάδεο  Άλζηκνο                         Ειαηίληζεο Δπζύκηνο                                                                                          

  Αβξακίδεο Αλαζηάζηνο 

Σαββίδεο Παλαγηώηεο   

 

   Σηελ πξόζθιεζε πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

αλαθέξζεθε ν ιόγνο  ζύγθιηζεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, σο εμήο:  

«Σπγθαιείηαη ε παξνύζα έθηαθηε ζπλεδξίαζε δηόηη ν ελ ιόγσ δηαγσληζκόο δηε-

λεξγείηαη ηελ Παξαζθεπή 29.06.2018 θαη νη δηεπθξηλήζεηο πξέπεη λα δνζνύλ 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο λσξίηεξα» 

    Αθνύ ηα κέιε νκόθσλα απνδέρζεθαλ ηνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέ-

καηνο, ν νπνίνο δηθαηνινγεί ηε ζύγθιηζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξόεδξνο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελoο ην 2˚ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ επηζηνιή ηεο 

Τερληθήο Δηαηξίαο Πξαζίλνπ "ΤΑΣΘΟΥΓΖΣ Η. ΛΗΘΟΙΑΟΣ – ΓΘΑΤΕΗΟΣ Η. ΦΩΤΗΟΣ 

Η.Θ.Δ.", κε ηελ νπνία δεηνύλ δηεπθξηλήζεηο θαη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηνλ δηαγσληζκό "Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ Γήκνπ Σηληηθήο", 

θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: 

Ερώηεκα 1 

Σηελ δηαθήξπμε ζην θεθάιαην 2.2.4 Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα, 

ζεκείν (α) γξάθεη: (λα δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, Γε-

σπόλν ή Γαζνιόγν ή Τερλνιόγν Γεσπόλν ή Τερλνιόγν Γαζνιόγν θαη ηερληθό 

όπσο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ κε άδεηα Β2εο Δηδηθόηεηαο) 

Πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε ε εηαηξεία κε Γεσπόλν ή Γαζνιόγν ή Τερλνιόγν 

Γεσπόλν ή Τερλνιόγν Γαζνιόγν;  Δάλ όρη πσο απνθηά ν θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηνλ δηαγσληζκό Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 

 

Ερώηεκα 2 
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Σηελ δηαθήξπμε ζην θεθάιαην 2.2.4 Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα, ζε-

κείν (δ) γξάθεη: (λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απηνθηλνύκελν όρεκα θαηάιιε-

ια δηακνξθσκέλν, κε ζθέπαζηξν, ώζηε λα κε δηαθεύγνπλ ζξύκκαηα όγθνπ α-

λαιόγνπ ησλ θιαδεκάησλ ηεο εκέξαο, θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο) 

Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε καο ηη άδεηα πξέπεη λα έρεη ην απηνθηλνύκελν όρεκα θαη 

πνηεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

 

Ερώηεκα 3 

Σηελ δηαθήξπμε ζην θεθάιαην 2.2.4 Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα, ζε-

κείν (ζη) γξάθεη: (ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη θιαδνηεκαρηζηή ν νπνίνο δύ-

λαηαη λα αδεηνδνηεζεί….) 

Σην θεθάιαην Απνδεηθηηθά Κέζα 2.2.7.2. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Β.3. (ζει. 14), 

ζεκείν (δ) γξάθεη: (Έγθξηζε ηύπνπ θαη έγγξαθα απόδεημεο ηερληθώλ πξνδηα-

γξαθώλ, ειέγρνπ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο θιαδνηεκαρηζηή, από ηα νπνία λα πξν-

θύπηεη όηη κπνξεί λα αδεηνδνηεζεί). 

Παξαθαιώ πείηε καο πνηα έγγξαθα απαηηνύληαη λα ππνβάιινπκε θαη πώο ζα 

πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αδεηνδνηεζεί ην κεράλεκα. 

 

Ερώηεκα 4 

Σηελ δηαθήξπμε ζην θεθάιαην 2.2.5. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξό-

ηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, γξάθεη: (νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ πα-

ξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νθείινπλ λα θαηέρνπλ άδεηα ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο ζηεξεώλ – κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηελ ΘΥΑ….) 

Σην θεθάιαην Απνδεηθηηθά κέζα 2.2.7.2 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Β.4 (ζει. 14) 

γξάθεη: (Γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπο κε πξόηππα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5. νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα (άξζξν 

82 Λ.4412/2016). 

Παξαθαιώ λα καο αλαθέξεηε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ απόδεημε ηεο ζπκκόξθσζεο καο κε πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (ISO) 

 
    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην από 

25.06.2018 ζρεηηθό ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ – 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 
ΥΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Για ηον ζσνοπηικό διαγωνιζμό «Παροτή σπηρεζιών ζσνηήρηζης Πραζίνοσ» 

 

Καηαξρήλ εθ παξαδξνκήο ζηελ κειέηε δελ αλαγξάθεθαλ ζηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό νη πνζόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηκέηξεζε, αιιά παξέκεη-

λαλ απηέο ηνπ αξρηθά ζρεδηαδόκελνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ εηήζηα ππε-

ξεζηαθή πξόηαζε.  

Η κεηαθνξά ησλ αξρηθώλ πνζνηήησλ ζην ιεθηηθό ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην έ-

ληππν νηθνλνκηθήο πξνθνξάο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί κε ζρεηηθή δηεπθξίληζή 

ζαο.  

Πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ζαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ν ζσζηόο πίλαθαο 

είλαη ν παξαθάησ: 
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  ΟΜΑΔΑ Α     

1 1 

Βοτάνιςμα (κοπι χόρτων) με βενηινοκίνθτο χορ-
τοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι – κοφρεμα 
χλοοτάπθτα ςτουσ χϊρουσ πραςίνου τθσ Σεχνικισ 
Ζκκεςθσ 

τρζμμα 719,95 32 23.038,40 

2 2 
Βοτάνιςμα (κοφρεμα χόρτων/χλοοτάπθτα) με ελ-
κυςτιρα που φζρει χλοοκοπτικι εξάρτθςθ 

τρζμμα 1.337,42 20 
26.748,40 

3 3 Διαμόρφωςθ/κλάδεμα κάμνων 
Ημερο-
μίςκιο 

50 70 
3.500,00 

4 4 Κοπι αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ερειςμάτων  
Χιλιόμε-

τρο 
431,60 4,2 

1.812,72 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α (€) 55099,52 

Φ.Π.Α. 24% (€) 13223,88 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α (€) 68323,40 

  ΟΜΑΔΑ Β     

1 5 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φ-
ψουσ πάνω από 16 μζτρα ςε πλατείεσ, πάρκα 
κλπ, 

Σεμάχιο 19 250 4750,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β (€) 4750,00 

Φ.Π.Α. 24% (€) 1140,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Β (€) 5890,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (€) 59.849,52 

Φ.Π.Α. 24% (€) 14.363,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (€) 74.213,40 

 

 

Σρεηηθά κε ην έγγξαθν παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ηεο εηαηξείαο «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΣΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ» κε αξηζκ. Πξση. καο 6207/22-6-2018 

νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα : 

Η κειέηε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην πξσηνγελέο αίηεκα ηεο δηνίθεζεο θαη 

πεξηιάκβαλε ζρεηηθό ζρέδην δηαθήξπμεο.  

Αζθαιώο ε ζύληαμε θαη έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο είλαη αξκνδηόηεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (Ο.Ε.) ε νπνία πξνέβε ζε αιιαγέο ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

δηαθήξπμεο πνπ βαζίζηεθε ζηελ ηερληθή κειέηε καο .  

Κάπνηα από ηα εξσηήκαηα ηνπ παξαπάλσ εγγξάθνπ δηεπθξηλίζεσλ αλαθέξν-

ληαη ζε άξζξα ηεο δηαθήξπμεο  πνπ νξίζηεθαλ από ηελ Ο.Ε. 

Με βάζε ηελ ζπληαρζείζα κειέηε νθείινπκε λα αλαθέξνπκε: 

 

Για ηο ερώηημα 1.  

Σαθώο πξέπεη ε εηαηξεία λα είλαη ζηειερσκέλε κε Γεσπόλν ή Δαζνιόγν ή Τε-

ρλνιόγν Γεσπόλν ή Τερλνιόγν Δαζνιόγν. 

 

Για ηο ερώηημα 2.  

Τν ελ ιόγσ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο θαζνξίζηεθε από ηελ Ο.Ε. Σην αξρηθό ππν-

βιεζέλ ζρέδην δηαθήξπμεο, από ηελ ππεξεζία καο,  πξνβιέπνληαλ: «… λα δηα-

ζέηνπλ θνξηεγό όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη απην-

θηλνύκελα νρήκαηα θνπήο ριννηάπεηα. Τν θνξηεγό ηξνθνδνζίαο λα είλαη ζθε-

παζκέλν ώζηε λα κε δηαθεύγνπλ ζξύκκαηα όγθνπ αλαιόγνπ ησλ θιαδεκάησλ 

ηεο εκέξαο». Γηα ηελ ππεξεζία, ην ελ ιόγσ θνξηεγό αζθαιώο ζα έπξεπε λα έρεη 

ηελ απαηηνύκελε ρσξεηηθόηεηα ώζηε λα παξαιακβάλεη ην ζρεηηθό θνξηίν από ηα 

ππνιείκκαηα (θιαδηώλ, ρόξησλ θνθ) αιιά θαη ηελ ζρεηηθή άδεηα κεηαθνξάο ζηε-
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ξεώλ-κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 

Για ηο ερώηημα 3.  

Τν ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο θαζνξίζηεθε απνθιεηζηηθά από ηελ Ο.Ε. 

Σην αξρηθό ππνβιεζέλ ζρέδην δηαθήξπμεο πξνβιέπνληαλ: «…Ο αλάδνρνο πξέ-

πεη λα δηαζέηεη λόκηκα αδεηδνηνύκελν θιαδνηεκαρηζηή, ξπκνπιθνύκελν κε έ-

γθξηζε «ηύπνπ»,…».  

 

Για ηο ερώηημα 4.  

Σην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο (2.2.5) γίλεηαη αλαθνξά ζηε θαηνρή 

άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ- κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ζηα 

απνδεηθηηθά κέζα δελ αλαθέξεηαη θάπνην ISO. Η παξάγξαθνο ηνπνζεηήζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θηινζνθία ηεο πεξηβαιινληηθήο δηα-

ρείξηζεο.  

Σε θάζε πεξίπησζε αλ ε ΟΕ δεηά ηειηθά θάπνην πξόηππν πεξηβαιινληηθήο δηα-

ρείξηζεο, ζρεηηθά πξόηππα είλαη ην ISO 14001 αιιά θαη ην EMAS (Σύζηεκα Οη-

θνινγηθήο Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ). 

 

Τν άξζξν 121 ζηελ παξάγξαθν 5 αλαθέξεη: «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο παξα-

ηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, νύησο ώζηε όινη νη ελδηα-

θεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε όισλ ησλ αλα-

γθαίσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξώλ ζηηο αθόινπζεο πεξη-

πηώζεηο:  

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ 

από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγόηεξν 4 εκέ-

ξεο πξηλ από ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ. 

 β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Η δηάξ-

θεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγώλ. 

Δεδνκέλνπ όηη πξνέθπςαλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ζεσξνύκε ρξήζηκε ηελ κεηά-

ζεζε ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ρξόλνο 

ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ζσζηή θαη πιήξε ζπκπιήξσζε ησλ πξνζθνξώλ 

ηνπο. 

 

     Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 
 

   Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε 

ηελ δηαθήξπμε γηα ηνλ δηαγσληζκό "Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

Γήκνπ Σηληηθήο", ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηνλ πξναλαθεξόκελν δηαγσλη-

ζκό από ηελ Τερληθή Δηαηξία Πξαζίλνπ "ΤΑΣΘΟΥΓΖΣ Η. ΛΗΘΟΙΑΟΣ – ΓΘΑΤΕΗΟΣ 

Η. ΦΩΤΗΟΣ Η.Θ.Δ.", ην  από 25.06.2018 ζρεηηθό ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο 

Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ – Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο, 

θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η      οκόθωλα 

 

     Παξέρεη ηηο θάησζη δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκό κε ηίηιν "Παξνρή ππε-

ξεζηώλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ Γήκνπ Σηληηθήο": 

Θαηαξρήλ εθ παξαδξνκήο ζηελ κειέηε δελ αλαγξάθεθαλ ζηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό νη πνζόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηκέηξεζε, αιιά παξέκεη-

λαλ απηέο ηνπ αξρηθά ζρεδηαδόκελνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ εηήζηα ππε-

ξεζηαθή πξόηαζε.  
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Ζ κεηαθνξά ησλ αξρηθώλ πνζνηήησλ ζην ιεθηηθό ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην έ-

ληππν νηθνλνκηθήο πξνθνξάο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί κε ζρεηηθή δηεπθξίληζή 

ζαο.  

Πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ζαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ν ζσζηόο πίλαθαο 

είλαη ν παξαθάησ: 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
 

 

ΣΙ
Μ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Ο
Τ 

ΕΙΔΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

M
Ο

Ν
Α

Δ
Α

  

Μ
ΕΣ

Ρ
Η

Η
 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙ
Μ

Η
  

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

ΔΑΠΑΝΗ 

  ΟΜΑΔΑ Α     

1 1 

Βοτάνιςμα (κοπι χόρτων) με βενηινοκίνθτο χορ-
τοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι – κοφρεμα 
χλοοτάπθτα ςτουσ χϊρουσ πραςίνου τθσ Σεχνικισ 
Ζκκεςθσ 

τρζμμα 719,95 32 23.038,40 

2 2 
Βοτάνιςμα (κοφρεμα χόρτων/χλοοτάπθτα) με 
ελκυςτιρα που φζρει χλοοκοπτικι εξάρτθςθ 

τρζμμα 1.337,42 20 
26.748,40 

3 3 Διαμόρφωςθ/κλάδεμα κάμνων 
Ημερο-
μίςκιο 

50 70 
3.500,00 

4 4 Κοπι αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ερειςμάτων  
Χιλιόμε-

τρο 
431,60 4,2 

1.812,72 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α (€) 55099,52 

Φ.Π.Α. 24% (€) 13223,88 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α (€) 68323,40 

  ΟΜΑΔΑ Β     

1 5 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φ-
ψουσ πάνω από 16 μζτρα ςε πλατείεσ, πάρκα 
κλπ, 

Σεμάχιο 19 250 4750,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β (€) 4750,00 

Φ.Π.Α. 24% (€) 1140,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Β (€) 5890,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (€) 59.849,52 

Φ.Π.Α. 24% (€) 14.363,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (€) 74.213,40 

 

 

Σρεηηθά κε ην έγγξαθν παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ηεο εηαηξείαο «ΤΑΣΘΟΥΓΖΣ Η. 

ΛΗΘΟΙΑΟΣ – ΓΘΑΤΣΗΟΣ Η. ΦΩΤΗΟΣ ΗΘΔ» κε αξηζκ. Πξση. 6207/22-6-2018 ν-

θείινπκε λα αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα : 

Ζ κειέηε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην πξσηνγελέο αίηεκα ηεο δηνίθεζεο θαη 

πεξηιάκβαλε ζρεηηθό ζρέδην δηαθήξπμεο.  

Αζθαιώο ε ζύληαμε θαη έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο είλαη αξκνδηόηεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ο.Δ.) ε νπνία πξνέβε ζε αιιαγέο ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

δηαθήξπμεο πνπ βαζίζηεθε ζηελ ηερληθή κειέηε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γή-

κνπ.  

Σρεηηθά κε ηα εξσηήκαηα ηεο εηαηξείαο «ΤΑΣΘΟΥΓΖΣ Η. ΛΗΘΟΙΑΟΣ – ΓΘΑ-

ΤΣΗΟΣ Η. ΦΩΤΗΟΣ ΗΘΔ»: 

Γηα ηο ερώηεκα 1.  

Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε κε Γεσπόλν ή Γαζνιόγν ή Τερλνιόγν 

Γεσπόλν ή Τερλνιόγν Γαζνιόγν, ή κπνξεί λα ζπλάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε 
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Γεσπόλν ή Γαζνιόγν ή Τερλνιόγν Γεσπόλν ή Τερλνιόγν Γαζνιόγν. 

 

Γηα ηο ερώηεκα 2.  

Τν απηνθηλνύκελν όρεκα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4.δ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, 

πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα θνξηεγνύ θαη λα είλαη ζθεπαζκέλνο ν ρώξνο θόξησζήο 

ηνπ, ώζηε λα κελ δηαθεύγνπλ ζξύκκαηα όγθνπ αλαιόγνπ ησλ θιαδεκάησλ ηεο 

εκέξαο, θαζώο θαη ηελ ζρεηηθή άδεηα κεηαθνξάο ζηεξεώλ – κε επηθίλδπλσλ α-

πνβιήησλ. 

 

Γηα ηο ερώηεκα 3.  

Πξέπεη ν αλάδνρνο λα δηαζέηεη  θιαδνηεκαρηζηή, ξπκνπιθνύκελν κε έγθξηζε 

«ηύπνπ».  

 

Γηα ηο ερώηεκα 4.  

Απαηηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5. ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

Τν άξζξν 121 ζηελ παξάγξαθν 5 αλαθέξεη: «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο παξαηεί-

λνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, νύησο ώζηε όινη νη ελδηαθε-

ξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξώλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:  

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ 

από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγόηεξν 4 εκέ-

ξεο πξηλ από ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ. 

 β) Όηαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ 

δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγώλ. 

Γεδνκέλνπ όηη πξνέθπςαλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ζεσξνύκε ρξήζηκε ηελ κεηά-

ζεζε ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ρξόλνο 

ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ζσζηή θαη πιήξε ζπκπιήξσζε ησλ πξνζθνξώλ 

ηνπο. 

     Γίδεηαη παξάηαζε κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

έσο ηελ Γεπηέξα 2 Ηνπιίνπ 2018 θαη ώξα 11.00’ π.κ. ζύκθσλα κε ην άξζξν 121 

παξ. 5 ηνπ  Λ.4412/2016. 

 

      Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  109 / 2018.  

    Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

Ο Πξόεδξνο                                   Τα κέιε 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Αζαλάζηος Μειαδίλες                                                
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