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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  14/ 21-04-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  38/ 2022 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκό 3 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ για ηην 

«ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ». 

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  21
ε
 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

11:30 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3070/21-04-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα. 

  ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,   

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                       6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                                  7) Γήκνπ Ισάλλεο                        

 3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 5)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 
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 Ο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο   θαη 

θάιεζε ηα κέιε λα εγθξίλνπλ ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο, ώζηε λα γίλεη ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ αλάδεημεο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ  ζπληήξεζεο  πξαζίλνπ. 

 Αθνύ έιαβε ηελ έγθξηζε από όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε  λα ζπδεηεζνύλ ηα ζέκαηα  ηεο 

έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγήζεθε ην  πξώην θαηά ζεηξά ην νπνίν είλαη:  Έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκό 3 

πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ για τθν «ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ» θαη έζεζε ζηα 

κέιε ην πξαθηηθό ππ΄ αξηζκό 3 ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ,  ην νπνίν αθνινπζεί 

απηνύζην θαη έρεη σο εμήο: 

 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                              ιδηπόκαζηπο, 20-04-2022 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ  

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

«ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

ΓΙΑ 2 ΕΣΗ» 

το ιδθρόκαςτρο, ςτισ 20-04-2022, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:00, ςτα γραφεία του Διμου ιντικισ, 

ςυνεδρίαςε, κατόπιν τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 2847/15-04-2022 πρόςκλθςθσ του προζδρου, θ επιτροπι 

διενζργειασ διαγωνιςμοφ του άρκρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 17/2021 

απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, προκειμζνου να αποςφραγίςει θλεκτρονικά τισ οικονομικζσ προςφορζσ 

που υποβλικθκαν ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. 11457/10-12-2021 διακιρυξθσ του Διμου 

ιντικισ για τθ «ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΕΣΗ», θ οποία δθμοςιεφκθκε νομίμωσ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με 

αρικμό 2021/S 243-640846 /15-12-2021, αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

υμβάςεων, λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ: 21PROC009748222 2021-12-15 και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ιντικισ 

(www.sidiki.gr). 

http://www.sidiki.gr/
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τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ: 

 

Α/Α  ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

1. Πρόεδροσ ΓΡΘΓΟΡΙΑΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 

2. Σακτικό Μζλοσ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ 

3. Αναπλθρωματικό Μζλοσ ΒΑΡΦΘ ΧΡΘΣΟ 

Η επιτροπή αφοφ έλαβε υπόψη της: 
1. Σθν διακιρυξθ του Διμου ιντικισ και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό.  
2. Σο από 25-01-2022 πρακτικό Νο1 του διαγωνιςμοφ. 
3. Σθν με αρικμό 14/2022 (07-02-2022) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ιντικισ, 

(Α.Δ.Α:9ΧΦ7Ω1Τ-506) περί ζγκριςθσ του πρακτικοφ 1 τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 
4. Σο γεγονόσ ότι δεν ζχει κατατεκεί καμία προδικαςτικι προςφυγι κατά τθσ υπϋαρικμόν  14/2022 

απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ. 
5. το από 24/03/2022 πρακτικό Νο2 του διαγωνιςμοφ. 
6. Σθν με αρικμό 27/2022 (29-03-2022) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ιντικισ, (Α.Δ.Α: 

ΩΘΝΩ1Τ-ΗΨΚ) περί ζγκριςθσ του πρακτικοφ 2 τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 
7. Σθν υπϋαρικμόν 2847/15-04-2022 ανακοίνωςθ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν, 

προχώρηςε ςτην αποςφράγιςη των οικονομικών προςφορών. 

Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςε αυτι, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε 

λάβει ωσ αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 146033.  

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι, για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςυνδζκθκε ςτο 

ςφςτθμα με τα διαπιςτευτιρια, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), του προζδρου 

τθσ και επζλεξε τον θλεκτρονικό διαγωνιςμό 146033. 

Θ οικονομικι προςφορά τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ GREENΜΝΣ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

κρίκθκε πλιρθσ και αποτυπϊνεται ςτον κάτωκι πίνακα: 

Α
/Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΘ 
ΤΠΘΡΕΙΑ 

M.M. 
ΠΟΟ
Σ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ   

(€) 

    ΤΝΟΛΟ 
(€) 

% ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) 

1 

77313000
-7 

Τπθρεςίεσ 
ςυντιρθςθσ 

πάρκων 

Βοτάνιςμα με 
βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό 

μθχάνθμα 
πεηοφ χειριςτι – 

κοφρεμα 
χλοοτάπθτα 

ςτουσ χϊρουσ 
πραςίνου τθσ 

τρζμμα 4123 27,97 115.320,31 24 27.676,87 142.997,18 
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Σεχνικισ 
Ζκκεςθσ. 

2 

77313000
-7 

Τπθρεςίεσ 
ςυντιρθςθσ 

πάρκων 

Βοτάνιςμα με 
κατάλλθλο 

μθχανολογικό 
εξοπλιςμό 

ςφμφωνα με 
τθν τεχνικι 
περιγραφι. 

τρζμμα 
7657,
38 

16,98 130.022,31 24 31.205,35 161.227,67 

3 

77313000
-7 

Τπθρεςίεσ 
ςυντιρθςθσ 

πάρκων 

Διαμόρφωςθ 
– κλάδεμα 
κάμνων. 

Θμ/ιο 420 59,94 25.174,80 24 6.041,95 31.216,75 

4 

77313000
-7 

Τπθρεςίεσ 
ςυντιρθςθσ 

πάρκων 

Κοπι 
αυτοφυοφσ 
βλάςτθςθσ 

ερειςμάτων με 
χορτοκοπτικό 

πεηοφ χειριςτι. 

Χλμ. 
543,8
4 

39,96 21.731,85 24 5.215,64 26.947,49 

5 

77313000
-7 

Τπθρεςίεσ 
ςυντιρθςθσ 

πάρκων 

Κοπι 
αυτοφυοφσ 
βλάςτθςθσ 

ερειςμάτων και 
κοπισ κλαδιϊν 

με χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα 

ζργου. 

Χλμ. 400 102,9 41.160,00 24 9.878,40 51.038,40 

6 

77340000
-5 

Κλάδεμα 
δζνδρων και 

κάμνων 

Ανανζωςθ 
κόμθσ ι κοπι 

μεγάλων 
δζνδρων, 

φψουσ 12-16 
μζτρα ςε 
πλατείεσ, 

πάρκα, 
κοιμθτιρια κλπ. 

Σεμάχιο 200 199,8 39.960,00 24 9.590,40 49.550,40 

7 

77340000
-5 Κλάδεμα 
δζνδρων και 

κάμνων 

Ανανζωςθ 
κόμθσ ι κοπι 

μεγάλων 
δζνδρων, 

φψουσ >16 
μζτρα ςε 
πλατείεσ, 

πάρκα, 
κοιμθτιρια κλπ. 

Σεμάχιο 200 249,75 49.950,00 24 11.988,00 61.938,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 423.319,27  101.596,62 524.915,89 
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Η Επιτροπή μετά τα παραπάνω, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ιςχφον νομικό πλαίςιο και τθ διακιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ: 

Α. Πποηείνει ηην  ανάδειξη,  ωρ  πποζωπινού  αναδόσος ηος διαγωνιζμού, ηην εηαιρεία 

GREENΜΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ένανηι ηοσ ποζού ηων 423.319,27€ πλέον 

Φ.Π.Α. (524.915,89€ με Φ.Π.Α). 

φμφωνα με το άρκρο 3.2 τθσ διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 

Ν.4782/2021 και ιςχφει, θ ανακζτουςα αρχι κα πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν προςωρινι ανάδοχο 

εταιρεία, προκειμζνου να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτιν τθσ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα πρωτότυπα ι τα αντίγραφα  που εκδίδονται  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςτθ  διακιρυξθ, κακϊσ και 

τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 105, παρ. 3δ του Ν.4412/2016. 

Θ εφαρμογι τθσ όλθσ διαδικαςίασ καταχωρικθκε ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ.  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ην ππ΄ αξηζκό 3  πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ» θαη κεηά από ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ  θαη ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο,   

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκό 3  πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

Η Επιηποπή Διαγωνιζμού 

1.  ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Πρόεδρος 

2.  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Σακηικό Μέλος 

3.  ΒΑΡΦΗ ΥΡΗΣΟ Αναπληρωμαηικό Μέλος 
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ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ» θαη ορίζει  ως  προζωρινό  ανάδοτο ηοσ διαγωνιζμού, ηελ εηαηξεία 

GREENΜΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 423.319,27€ 

πιένλ Φ.Π.Α. (524.915,89€ με Φ.Π.Α). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν.4782/2021 θαη ηζρύεη, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 

πξνζσξηλή αλάδνρν εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε απηήλ ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηόηππα ή ηα αληίγξαθα  πνπ 

εθδίδνληαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014, όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε  δηαθήξπμε, θαζώο θαη ηεο ππεύζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

105, παξ. 3δ ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  38/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                        ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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