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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  15/ 29-04-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  40/ 2022 

ΘΕΜΑ: « Έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκφ 4 πξαθηηθνχ ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

΄΄ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ’’ θαη ηελ  αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ».  

. 

 

ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ  29
ε
 ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ψξα 13:00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, 

θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3335/29-04-2022  έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα. 

  χκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δψζεο παξνπζία, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειψλ θαη ηελ απνπζία δχν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο, (Πξφεδξνο)                                        6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο, (Αληηπξφεδξνο)                                    7)  Νηθεθφξνπ Κσλζηαληίλνο   

 3)  Ιληδέο Νηθφιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παχινο   

 5)  Γήκνπ Ισάλλεο                        
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 Όια ηα παξφληα  κέιε ζπλδέζεθαλ κε ηελ ππεξεζία ηειεδηαζθέςεσλ e:Presence.gov.gr θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ππ΄ αξηζκφ  ID: 119739,  

ε νπνία είρε ηίηιν: ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΓΚΛΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΙ  29-04-

2022, σζηφζν ν πξφεδξνο παξεπξηζθφηαλ δηα δψζεο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο  ζην ηδεξφθαζηξν.   

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Ο Πξφεδξνο  δηαπηζηψλνληαο ηελ χπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο   θαη 

θάιεζε ηα κέιε λα ζπδεηήζνπλ ζηελ έθηαθηε  ζπλεδξίαζε   ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ην ζέκα :  

Έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκφ 4 πξαθηηθνχ ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

΄΄ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ΄΄  θαη ηελ  αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, δηφηη ην 

επείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο αηηηνινγείηαη γηα ηελ άκεζε  αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  ψζηε λα μεθηλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ,   

θαη αλέπηπμε ηελ εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ πξαθηηθνχ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ  

     Σν  πξναλαθεξφκελν πξαθηηθφ είρε απνζηαιεί ζε φια ηα κέιε, ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηελ 

ιήςε ηεο απφθαζεο  θαη αθνινπζεί απηνχζην σο εμήο: 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             ιδηρόκαςτρο, 28-04-2022 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ  

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 

ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

για το διαγωνιςμό με τίτλο 

 «ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 

2 ΕΣΗ» 

το ιδθρόκαςτρο, ςτισ 28-04-2022, θμζρα Πζμπτη και ϊρα 07:30, ςτα γραφεία του Διμου ιντικισ, 

ςυνεδρίαςε 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 προβεί ςτον 

ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, του μειοδότθ, 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 

ΑΔΑ: 9ΡΛΝΩ1Υ-3ΚΜ



3 

 

 

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). 

 

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 ζλαβε υπόψη τησ: 
1. τθν υπϋαρικμόν 11457/10-12-2021 διακιρυξθ του Διμου ιντικισ  και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον 

εν λόγω διαγωνιςμό,  
2. τθν 14/2022 (ΑΔΑ: 9ΧΦ7Ω1Τ-506) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ιντικισ, περί 

ζγκριςθσ του πρακτικοφ 1 τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, περί αποκλειςμοφ ςυμμετζχουςασ 
εταιρείασ βάςθ του άρκρου 72 παρ. 1 του Νόμου 4412/2016. 

3. τθν 27/2022 (ΑΔΑ: ΩΘΝΩ1Τ-ΗΨΚ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ιντικισ, περί 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ 2 τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, περί οριςτικοφ αποκλειςμοφ 
ςυμμετζχουςασ εταιρείασ για μθ ορκι προςκόμιςθ του εντφπου τεχνικισ προςφοράσ του 
παραρτιματοσ ΙΙ, το οποίο βάςθ τθσ παραγράφου 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται 
κατά το ςτάδιο υποβολισ προςφοράσ. 

4. τθν 38/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΤΙΩ1Τ-Ρ3Ξ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ιντικισ, περί 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ 3 τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι προςωρινοφ 
αναδόχου. 

5. τθν υπ’ αρικμόν 3096/21-04-2022 πρόςκλθςθ προσ τθν μειοδότρια εταιρεία για υποβολι, μζςω του 
ΕΘΔΘ, των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, 

6. τα δικαιολογθτικά που υπζβαλε, μζςω ΕΘΔΘ, θ εταιρεία green MNT Ι.Κ.Ε ςτισ 27/04/2022 τα οποία 
μασ κατατζκθκαν και ςε ζντυπθ μορφι ςτισ 27/04/2022 (αρικμόσ πρωτοκόλλου 3286/27-04-2022), 

προχώρηςε ςτον ζλεγχο των δικαιολογητικών κατακφρωςησ. 

 

Μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, διαπιςτϊνει ότι: 

 

Θ εταιρεία green MNT Ι.Κ.Ε, θ οποία αναδείχκθκε προςωρινι ανάδοχοσ του διαγωνιςμοφ, ζναντι του 

ποςοφ των 423.319,27€ πλζον Φ.Π.Α. (524.915,89€ με Φ.Π.Α), κατζκεςε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Α_Α Δικαιολογητικό Παρατηρήςεισ 

http://www.sidiki.gr/
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1 
Αντίγραφα Ποινικοφ 

Μθτρϊου. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 11130/20-04-2022 αντίγραφο ποινικοφ 

μθτρϊου, με κωδικάρικμο D12S25D03S12 του Μιχαήλ Μπουγιουκλή. 

Β) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 11133/20-04-2022 αντίγραφο ποινικοφ 

μθτρϊου, με κωδικάρικμο D23C37F60V32 του Θεόδωρου εφεριάδη. 

Γ) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 11132/20-04-2022 αντίγραφο ποινικοφ 

μθτρϊου, με κωδικάρικμο F539C62D11F1 του Νικόλαου εφεριάδη. 

2 
Αποδεικτικά Φορολογικισ 

Ενθμερότθτασ. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 73951265 αποδεικτικό φορολογικισ 

ενθμερότθτασ με διάρκεια ιςχφοσ από 19/04/2022 – 19/05/2022 του 

Μιχαήλ Μπουγιουκλή. 

Β) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 73951353 αποδεικτικό φορολογικισ 

ενθμερότθτασ με διάρκεια ιςχφοσ από 19/04/2022 – 19/05/2022 τησ 

εταιρείασ green MNT I.K.E. 

3 
Αποδεικτικά Αςφαλιςτικισ 

Ενθμερότθτασ (Ν.4611/2019). 

Κατατζκθκαν: 

Α) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 40595/07-01-2022 αποδεικτικό 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ με ιςχφ ζωσ 06/07/2022 του Μιχαήλ 

Μπουγιουκλή. 

Β) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 40620/07-01-2022 αποδεικτικό 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ με ιςχφ ζωσ 06/07/2022 τησ εταιρείασ 

green MNT I.K.E. 

4 
Πιςτοποιθτικό 

Επιμελθτθρίου. 

Κατατζκθκε το με αρικμό πρωτοκόλλου 545/21-04-2022 Πιςτοποιθτικό 

του Επιμελθτθρίου ερρϊν. 

5 
Πιςτοποιθτικό περί 

δραςτθριοτιτων. 

Κατατζκθκε το με αρικμό πρωτοκόλλου 1826142.2676547/26-04-2022 

Πιςτοποιθτικό τθσ υπθρεςίασ Γ.Ε.Μ.Θ. του Επιμελθτθρίου ερρϊν. 

6 
Βεβαιϊςεισ εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν. 

Κατατζκθκε θ με αρικμό πρωτοκόλλου 107/10-01-2022 βεβαίωςθ 

καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, του Διμου ιντικισ και οι αντίςτοιχεσ 

ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί. 

7 
Κατάςταςθ επιςτθμονικοφ 

προςωπικοφ. 

Κατατζκθκε θ κατάςταςθ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τθσ εταιρείασ με 

τα αντίςτοιχα ζγγραφα αναγγελίασ πρόςλθψθσ. 

8 
Κατάςταςθ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ. 

Κατατζκθκε κατάςταςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ (εργατικό 

προςωπικό – οδθγοί) με τισ αντίςτοιχεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ. 

9 
Κατάςταςθ προςωπικοφ 

χειριςτϊν Μ.Ε. 

Κατατζκθκε κατάςταςθ προςωπικοφ χειριςτϊν Μ.Ε, με τα αντίςτοιχα 

ζγγραφα αναγγελίασ πρόςλθψθσ. 

10 

Επιςτθμονικό προςωπικό 

(απαραίτθτα ζγγραφα και 

πιςτοποιιςεισ. 

Κατατζκθκε το πτυχίο τθσ Γεωπόνου (2032/20-11-2009) τθσ 

επιχείρθςθσ και θ βεβαίωςθ (020411/05-08-2019) εγγραφισ τθσ ςτθν 

Π.Ε.Π.Σ.Ε.Γ. 

11 

Άδειεσ οδιγθςθσ οχθμάτων 

και χειριςτϊν Μθχανθμάτων 

ζργου. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Θ άδεια χειριςτι μθχανιματοσ ζργου του κυρίου εφεριάδθ 

Θεόδωρου. 
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Β) Θ άδεια οδιγθςθσ ( Γϋ κατθγορίασ) του κυρίου Σςαλικίδθ Ιορδάνθ. 

Γ) Θ άδεια οδιγθςθσ ( Βϋ κατθγορίασ) του κυρίου Malci Altin. 

12 
Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

εξοπλιςμοφ. 

Κατατζκθκαν το ςφνολο των απαιτοφμενων εντφπων τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του βραχίονα κοπισ (Mulag FME 600/MK1200) με 

αρικμό πλαιςίου 02S0115933 κακϊσ και το αντίςτοιχο τιμολόγιο αγοράσ. 

13 Μθχάνθμα ζργου. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Θ άδεια κυκλοφορίασ του με αρικμό ΜΕ 136917 μθχανιματοσ 

ζργου, με αρικμό πλαιςίου WDB4051021W199708, από το οποίο 

προκφπτει ότι είναι νόμιμα αδειοδοτθμζνο χορτοκοπτικό μθχάνθμα και 

το οποίο ζχει τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ και αδειοδότθςθ για να φζρει 

βραχίονα κοπισ τφπου Mulag FME 600/MK1200 με αρικμό πλαιςίου 

02S0115933. 

Β) Θ αςφάλεια του Μ.Ε. με θμερομθνία λιξθσ τθν 17/05/2022. 

Γ) Θ με αρικμό πρωτοκόλλου 420520/07-07-2021 βεβαίωςθ καταβολισ 

τελϊν χριςθσ Μ.Ε με ιςχφ ζωσ 31/07/2022. 

Δ) Θ με αρικμό CS/B425/df/ck – 05/04/2019 βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ 

Mercedes-Benz Ελλάσ Α.Ε.Ε περί αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (Euro 3). 

14 Καλακοφόρο όχθμα. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Θ άδεια κυκλοφορίασ του με αρικμό ΜΕ 66270ΙΧ μθχανιματοσ 

ζργου, με αρικμό πλαιςίου FA1500DF520 από το οποίο προκφπτει ότι 

είναι νόμιμα αδειοδοτθμζνο ωσ καλακοφόρο όχθμα.  

Β) Θ αςφάλεια του Μ.Ε. καλακοφόρου οχιματοσ με θμερομθνία λιξθσ 

τθν 16/09/2022. 

Γ) Θ με αρικμό πρωτοκόλλου 281721/19-07-2021 βεβαίωςθ καταβολισ 

τελϊν χριςθσ Μ.Ε με ιςχφ ζωσ 31/07/2022. 

Δ) Σα πιςτοποιθτικά ελζγχου του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ 

καλακοφόρου από τα οποία προκφπτει θ καταλλθλότθτά του και θ 

ανυψωτικι του ικανότθτα για φψοσ 18 μζτρων. 

15 Φορτθγά Ι.Χ. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Θ άδεια κυκλοφορίασ του Φ.Ι.Χ με πινακίδα κυκλοφορίασ ΝΚΕ 1030, 

μζγιςτου βάρουσ 3,3 τόνων, μοντζλου FORD, κακϊσ και το δελτίο 

τεχνικοφ ελζγχου του οχιματοσ με ιςχφ ζωσ 14/03/2024, το ζντυπο 

πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ για το ζτοσ 2022 και το αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο με ιςχφ ζωσ 19/09/2022.  

Β) Θ άδεια κυκλοφορίασ του Φ.Ι.Χ με πινακίδα κυκλοφορίασ ΝΚΕ 1029, 

μζγιςτου βάρουσ 3,28 τόνων, μοντζλου FORD, κακϊσ και το δελτίο 

τεχνικοφ ελζγχου του οχιματοσ με ιςχφ ζωσ 14/03/2024, το ζντυπο 

πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ για το ζτοσ 2022, το αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο με ιςχφ ζωσ 19/09/2022 και θ από 10/01/2022 βεβαίωςθ 

ταχογράφου 

16 
Απαιτοφμενοσ λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ. 

Κατατζκθκε θ κατάςταςθ του λοιποφ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 

ςυνοδευόμενθ από τα νόμιμα παραςτατικά αγοράσ.  

ΑΔΑ: 9ΡΛΝΩ1Υ-3ΚΜ



6 

 

 

17 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Αποβλιτων. 

Κατατζκθκε το από 07/01/2022 αποδεικτικό καταχϊρθςθσ τθσ 

εταιρείασ ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων με αρικμό 30127-2 και 

με ιςχφ ζωσ 07/07/2022. 

18 
Αςφαλιςτιριο Γενικισ 

Αςτικισ Ευκφνθσ.  

Κατατζκθκε το με αρικμό 12061226/18-09-2021, αςφαλιςτιριο 

γενικισ αςτικισ ευκφνθσ, ςυνολικοφ ανϊτατου ορίου ευκφνθσ 200.000€ 

με ιςχφ ζωσ 18/09/2022. 

19 Πιςτοποιθτικά Γ.Ε.Μ.Θ. 

Κατατζκθκαν: 

Α) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 1826142.2676545/26-04-2022 γενικό 

πιςτοποιθτικό τθσ υπθρεςίασ Γ.Ε.Μ.Θ του Επιμελθτθρίου ερρϊν. 

Β) Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 1825142/2676546/26-04-2022 

πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ από τθν υπθρεςία Γ.Ε.Μ.Θ 

του Επιμελθτθρίου ερρϊν. 

20 Καταςτατικό ςφςταςθσ Ι.Κ.Ε 

Κατατζκθκαν: 

Α) Θ από 16/01/2018 ςφςταςθ και καταςτατικό Ι.Κ.Ε. με τθν επωνυμία 

«green MNT Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «greenMNT» θ οποία 

καταχωρικθκε μζςω ΤΜ τθν 05/02/2018 με αρικμό πρωτοκόλλου 

Γ.Ε.Μ.Θ 1826142.2676551. 

Β) Θ από 10/10/2018 τροποποίθςθ – κωδικοποίθςθ του καταςτατικοφ 

τθσ Ι.Κ.Ε με τθν επωνυμία «green MNT Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 

«greenMNT» θ οποία καταχωρικθκε ςτισ 11/10/2018 με ΚΑΚ 1520181, 

αρικμό Γ.Ε.Μ.Θ 145120052000 και ζλαβε αρικμό πρωτοκόλλου 

1826142.2676550. 

Γ)  Θ από 26/07/2019 τροποποίθςθ – κωδικοποίθςθ του καταςτατικοφ 

τθσ Ι.Κ.Ε με τθν επωνυμία «green MNT Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 

«greenMNT» θ οποία καταχωρικθκε ςτισ 31/07/2019 με ΚΑΚ 1807343, 

αρικμό Γ.Ε.Μ.Θ 145120052000 και ζλαβε αρικμό πρωτοκόλλου 

1826142.2676549. 

Δ) Θ από 22/09/2020 τροποποίθςθ – κωδικοποίθςθ του καταςτατικοφ 

τθσ Ι.Κ.Ε με τθν επωνυμία «green MNT Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 

«greenMNT» θ οποία καταχωρικθκε ςτισ 22/09/2020 με ΚΑΚ 2238993, 

αρικμό Γ.Ε.Μ.Θ 145120052000 και ζλαβε αρικμό πρωτοκόλλου 

1826142.2676548. 

21 
Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ. 

Κατατζκθκε το με γενικό αρικμό πιςτοποιθτικοφ 238916/2022/26-04-

2022, πιςτοποιθτικό δικαςτικισ φερεγγυότθτασ από το Πρωτοδικείο 

ερρϊν. 

22 

Πρακτικό περί ςυμμετοχισ, 

εκπροςϊπθςθσ και οριςμοφ 

υπευκφνου. 

Κατατζκθκε το από 07/01/2022 πρακτικό τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των 

εταίρων τθσ εταιρείασ «green MNT Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 

«greenMNT». 

23 

Τπεφκυνθ διλωςθ περί 

οψιγενϊν μεταβολϊν του 

άρκρου 104 του Νόμου 

4412/2016. 

 

Κατατζκθκε. 
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24 

Τπεφκυνθ διλωςθ για τουσ 

Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ. 

Κατατζκθκε. 

25 

Τπεφκυνθ διλωςθ περί 

ακζτθςθσ καταβολισ φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Κατατζκθκε. 

26 

Τπεφκυνθ διλωςθ του 

άρκρου 18 παράγραφοσ 2 του 

Νόμου 4412/2016. 

Κατατζκθκε. 

27 

Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ 

επιβολισ κυρϊςεων οριηόντιου 

αποκλειςμοφ. 

Κατατζκθκε. 

28 

Τπεφκυνθ διλωςθ πρακτικό 

εταιρείασ περί αποφάςεων 

ςυμμετοχισ, εκπροςϊπθςθσ 

και οριςμοφ υπευκφνου για τον 

διαγωνιςμό. 

Κατατζκθκε. 

29 
Τπεφκυνθ διλωςθ 

ςυμμετοχισ. 
Κατατζκθκε. 

30 

Τπεφκυνθ διλωςθ 

αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ 

απόφαςθσ. 

Κατατζκθκε. 

31 

Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν 

ιςχφ του Πιςτοποιθτικοφ 

Εκπροςϊπθςθσ του Γ.Ε.Μ.Θ. 

Κατατζκθκε. 

32 

Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν 

ιςχφ του Γενικοφ 

Πιςτοποιθτικοφ του Γ.Ε.Μ.Θ. 

Κατατζκθκε. 

33 

Τπεφκυνθ διλωςθ 

πιςτοποιθτικοφ φερεγγυότθτασ 

εκδόςεωσ Πρωτοδικείου 

ερρϊν. 

Κατατζκθκε. 

34 

Τπεφκυνθ διλωςθ ιςχφοσ του 

καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ και 

των τροποποιιςεϊν του. 

Κατατζκθκε. 

35 
Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν 

ακρίβεια των αποδεικτικϊν. 
Κατατζκθκε. 

36 

Τπεφκυνθ διλωςθ 

εξοπλιςμοφ που κα 

χρθςιμοποιθκεί κατά τθν 

διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Κατατζκθκε. 
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37 

Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν 

διάκεςθ του απαραίτθτου 

εξοπλιςμοφ για τθν ορκι 

απόρριψθ των κλαδεμάτων ςε 

αδειοδοτθμζνθ μονάδα 

διαχείριςθσ αποβλιτων. 

Κατατζκθκε. 

 

 

 

Από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν προκφπτει ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και 

τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 2.2.3 (Λόγοι αποκλειςμοφ), 2.2.4 (Καταλληλότητα άςκηςησ 

επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ) και 2.2.6 (Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα) τθσ διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ. 

 

υνεπώσ η εταιρεία green MNT Ι.Κ.Ε, ωσ προςωρινή ανάδοχοσ, πληροί όλα τα κριτήρια τησ διακήρυξησ 

του Διαγωνιςμοφ. 

 

Η Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: 

Λαμβάνοντασ υπόψη το ιςχφον νομικό πλαίςιο και τη διακήρυξη του διαγωνιςμοφ, 

προτείνει ομόφωνα 

Α. Σην κατακφρωςη και την ανάδειξη ωσ οριςτικοφ αναδόχου του διαγωνιςμοφ, την εταιρεία green 

MNT Ι.Κ.Ε, ζναντι του ποςοφ των 423.319,27€ πλζον Φ.Π.Α. (524.915,89€ με Φ.Π.Α). 

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

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ.  

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνιςμοφ 

1. ΓΡΘΓΟΡΙΑΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ Πρόεδροσ 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Σακτικό Μζλοσ 

3. ΒΑΡΦΘ ΧΡΘΣΟ Αναπλθρωματικό Μζλοσ 
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Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, αθνχ έιαβαλ ην αλσηέξσ ππ΄ αξηζκφ 4 πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ θαη ηελ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ γηα ηελ έθηαθηε ζχγθιεζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο,  ζπδήηεζαλ  ην  ζέκα φπσο αθνινπζεί:     

Πξφεδξνο: Υζέο ζπλεδξίαζε  ε επηηξνπή Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ  γηα ηελ ΄΄ΑΝΑΘΔΗ 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

ΓΙΑ 2 ΔΣΗ΄΄  θαη γξάθεη ε επηηξνπή: ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα εκέξα Πέμπηη θαη ψξα 07:30 ην 

πξσί, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, ζπλεδξίαζε, ζπζηήζεθε,    πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, ηνπ κεηνδφηε, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηεο ππ. αξηζ. 

11457/10-12-2021 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα ηε «ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ», ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε λνκίκσο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηφηη ήηαλ δηεζλήο 

δηαγσληζκφο,  κε αληίζηνηρνπο αξηζκνχο θαη ινηπά πνπ είλαη ζην πξαθηηθφ πνπ ζαο εζηάιεη 

ειεθηξνληθά. Καινχκαζηε ινηπφλ ζήκεξα ζε κία έθηαθηε, ην  νπνίνλ,  ην επείγνλ  ηεο ζπλεδξίαζεο 

αηηηνινγείηαη απφ ηελ άκεζε αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα μεθηλήζεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, ζηελ Έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκφ 4 

πξαθηηθνχ ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ ΄΄ Αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ηληηθήο  γηα 2 έηε ΄΄ θαη ηελ  αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σνλίδσ έρνληαο κπξνζηά θαη ην πξαθηηθφ, ην ηέηαξην   πξαθηηθφ, ην ππ΄ αξηζκφ 4 

πξαθηηθφ, ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, αλαθέξεη 

ε επηηξνπή, πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ησλ άξζξσλ 2.2.3,  2.2.4   θαη  2.2.6   ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. πλεπψο ε εηαηξεία 

green MNT Ι.Κ.Δ, σο πξνζσξηλή αλάδνρνο, πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην 

θαη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνηείλεη νκφθσλα ηελ θαηαθχξσζε θαη αλάδεημε σο νξηζηηθνχ 

αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ εηαηξεία green MNT Ι.Κ.Δ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ 

είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ δέθα ελλέα θφκκα  είθνζη επηά επξψ (423.319,27 €)  πιένλ 

Φ.Π.Α.. Η εθαξκνγή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαηαρσξήζεθε ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 

Κχξηνη,  ε επηηξνπή,  ινηπφλ,  δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ  απφ πξνζσξηλή αλάδνρνο, δεδνκέλνπ φηη 

πιεξνί φια ηα θξηηήξηα, ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνηείλεη νκφθσλα  ηελ θαηαθχξσζε θαη 

αλάδεημε  νξηζηηθνχ αλάδνρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ εηαηξεία green MNT Ι.Κ.Δ..  Δηζεγνχκαη  φηη…. 

(δεηά ην ιφγν ν θχξηνο Γήκνπ). 
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Γήκνπ: Γχν εξσηήζεηο θχξηε δήκαξρε;  

Πξφεδξνο: Δπραξίζησο. Ο θχξηνο Γήκνπ έρεη ην ιφγν. 

Γήκνπ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε δήκαξρε.  Έρσ δχν εξσηήζεηο θχξηε δήκαξρε. Η κία εξψηεζε, ε 

πξψηε εξψηεζε είλαη:  πνην είλαη ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο πνπ 

παίξλεη ην δηαγσληζκφ θαη ε δεχηεξε εξψηεζε είλαη: αλ γλσξίδεηε νη άιιεο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

έρνπλ απνθιεηζηεί  ηη πνζνζηφ είραλε δψζεη. Δπραξηζηψ. 

Πξφεδξνο: Θέισ λα δειψζσ φηη δελ αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ, νπφηε δελ ην μέξσ, απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ δελ ην μέξσ. Γηφηη ..(ηνπ κηιά ε ππάιιεινο  θπξία Κνηξίδνπ, ε νπνία δελ αθνχγεηαη 

ζην κηθξφθσλν) ησλ άιισλ,  δελ θαίλεηαη, φπσο κε ελεκεξψλεη θαη ε θπξία Κνηξίδνπ,  ε νπνία 

ήηαλ πξφεδξνο ζε άιιεο Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, δηφηη ιέεη αλνίγεηαη κφλν ηνπ 

πξνζσξηλνχ κεηνδφηε. Γελ μέξνπκε απφ φηη κνπ ιέεη ε θπξία Κνηξίδνπ,   φζνη απνθιείνληαη, 

γηα θάπνην ιφγν… 

Γήκνπ: Σνπιάρηζηνλ… κηινχλ ηαπηφρξνλα γηα ιίγν, δελ αθνχγεηαη θαζαξά ηη ιέλε. 

Πξφεδξνο: Αιιά δελ μέξσ,  Γηάλλε, θαηά αξράο ζε επραξηζηψ μαλά πάιη γηα ηηο επρέο, φπνηε 

ζέιεηο,  κπνξείο  λα  δεηο, δηφηη  δελ ην γξάθεη κέζα ην πξαθηηθφ.   

Γήκνπ: Κχξηε Γήκαξρε, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε ςεθνθνξία πξέπεη λα μέξνπκε ην πνζνζηφ, 

ην νπνίν έρεη δψζεη  έθπησζε.  Δάλ δελ έρεη δψζεη, δειαδή,  εάλ είλαη κεδεληθή ε έθπησζή ηνπ, 

ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε ςεθνθνξία. Αλ φκσο έρεη δψζεη έλα πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ  έθπησζεο (30%), ζα είλαη θαη δηαθνξεηηθή ε ςήθνο κνπ, κε θαηαιάβαηε; Θα πξέπεη 

θάπνηνο λα καο πεη πνηα είλαη ε έθπησζε. Γηαηί  φπσο θαίλεηαη απφ ην πξαθηηθφ είλαη κεδεληθή 

ε έθπησζή ηνπ.  Δίλαη ηα ηεηξαθφζηα ζπλ ην Φ.Π.Α. πεληαθφζηεο είθνζη πέληε ρηιηάδεο επξψ. 

Όζν αθξηβψο είλαη ν δηαγσληζκφο ρσξίο νχηε έλα επξψ έθπησζε. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί.  

Πξφεδξνο: Λνηπφλ, ηψξα ζα πεξηκέλνπκε γηα κεξηθά  δεπηεξφιεπηα λα βξνχκε ηνλ πξφεδξν ηεο 

επηηξνπήο. Φάρλεη ήδε απφ φηη βιέπεηε θαη  ε γξακκαηέαο. Απινχζηαηα γηα λα ελεκεξψζνπκε 

παξφηη απηφ ην ππ΄ αξηζκφ 4 πξαθηηθφ είλαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ην δηαγσληζκφ, 

δελ αθνξά  νηθνλνκηθά. Αιιά δελ μέξσ πξαγκαηηθά, ζαλ ηνλίδσ, νχηε ηη έθπησζε έρεη, νχηε θαη 

ηίπνηε, αιιά θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηη έθπησζε έρνπλ θαη νη άιινη, γηαηί φπσο κε 

ελεκέξσζε ε γξακκαηέαο καο ε θπξία Κνηξίδνπ, φηη δελ αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 

αλ έρνπλ απνθιεηζηεί θαη (αθνχγεηε έλαο ήρνο ζαλ θηέξληζκα) ζπγλψκε θαη αλ ζπκάκαη θαιά..  

(Γηαθφπηεηαη απφ ηνλ θχξην Γήκνπ)  

Γήκνπ: Έρεηε δίθην θαη  ….(δελ αθνχγεηε θαζαξά δπν θνπβέληεο).  

Πξφεδξνο:  Ναη, αιιά…. 
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Γήκνπ: Έρεηε δίθην ζε απηφ πνπ ιέηε. Αθνχ δελ αλνίρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απηψλ 

πνπ απνξξίθζεθαλ είλαη ινγηθφ λα κε γλσξίδνπκε. 

Πξφεδξνο:  Αθξηβψο. 

Γήκνπ: σζηά. σζηά. 

Πξφεδξνο: Αιιά εγψ επεηδή θαη εκέλα, απφ πεξηέξγεηα δελ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πνπ 

ςεθίδνπκε,  έηζη λα εμεγνχκαζηε,  είλαη ε έγθξηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εδψ. Έλα ιεπηφ ζα 

ηνλ βξνχλε.    

Γήκνπ: Κχξηε δήκαξρε εκείο εδψ εθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ζήκεξα θάλνπκε 

θαηαθχξσζε ηνπ νξηζηηθνχ κεηνδφηε. 

Πξφεδξνο: πγλψκε, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη ζε άδεηα ζήκεξα. Μήπσο έλα άιιν κέινο; 

Σνξνπλίδεο: Γήκαξρε, έρσ επηθνηλσλήζεη κε ην πξφεδξν, ην πνζνζηφ είλαη πεξίπνπ, δελ κπνξεί 

λα κνπ πεη κε αθξίβεηα ηψξα, είλαη πεξίπνπ ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεο έθπησζεο. Μνπ είπε 

ηειεθσληθά ν θχξηνο Γξεγνξηάδεο πνπ είλαη ν πξφεδξνο . 

Πξφεδξνο: Μάιηζηα. 

Σνξνπλίδεο: Σεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Πξφεδξνο: Να δνχκε ην άιιν κέιινο ηνλ θχξην Αζειφγνπ, δελ μέξσ Γηάλλε, εάλ ζε θαιχπηεη 

απηή ε απάληεζε.   

Γήκνπ: Όρη κε θαιχπηεη, κε θαιχπηεη. Με θαιχπηεη πιήξσο ε δήισζε ηνπ θπξίνπ Σνξνπλίδε. 

Πξφεδξνο: Έγηλε, ζαο επραξηζηψ πνιχ.  Κχξηνη εηζεγνχκαη ινηπφλ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, είλαη εληάμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, εηζεγνχκαη ηελ ςήθηζή ηνπο,   

εγψ ςεθίδσ  λαη. 

Γήκνπ: Σνλ ιφγν θχξηε δήκαξρε, πξηλ πάκε ζηελ ςεθνθνξία ζέισ λα δηθαηνινγήζσ γηα πνην 

ιφγν ζα ςεθίζσ θαη γηαηί  ..(δελ αθνχγεηαη θαζαξά) ςεθίζσ. 

Πξφεδξνο: Γηθαηνιφγεζέ ην είλαη αλεμάξηεην απηφ. Δληάμεη. 

Γήκνπ: Έηζη αθξηβψο. Γελ ζα ςεθίζσ  ηελ θαηαθχξσζε  ηνπ νξηζηηθνχ  κεηνδφηε θχξηε 

δήκαξρε, δηφηη ππάξρεη κεδεληθή έθπησζε, έλα ηνηο εθαηφ. Έλα ηνηο εθαηφ ζηα πεληαθφζηα 

είθνζη πέληε ρηιηάξηθα, είλαη πέληε ρηιηάδεο επξψ, είλαη θνξντδία πηζηεχσ γηα ην Γήκν. Η 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εάλ δείηε απφ ην 2017, έρεη δψζεη πάληα κεδεληθέο εθπηψζεηο θαη αλ 

ζπκάζηε θαιά θχξηε Σνξνπλίδε επί δεκαξρίαο ηνπ θπξίνπ Καξχδα, νη εηαηξίεο νη νπνίεο δίλαλε  

απφ κεδέλ έσο δχν ηξία ηνηο εθαηφ ζεσξνχληαλ θνξντδία θαη αθπξψλακε ην δηαγσληζκφ, δηφηη 

επηβαξχλακε ηνπο δεκφηεο θαη ην δήκν ηληηθήο νηθνλνκηθά.  Γελ ππάξρεη έθπησζε; Δίλαη 

δπλαηφ λα παίξλεη πεληαθφζηα είθνζη πέληε ρηιηάξηθα θαη λα κελ θάλεη κία γελλαία έθπησζε, 

έζησ έλα δέθα ηνηο εθαηφ; Γηα λα κπνξέζνπκε λα ην ςεθίζνπκε; Πηζηεχσ φηη καο θνξντδεχεη. 

ΑΔΑ: 9ΡΛΝΩ1Υ-3ΚΜ



12 

 

 

Πξφεδξνο: Δληάμεη. 

Γήκνπ:  Πήξε ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο απφ ηνλ θχξην Γήκαξρν. Πήξε απεπζείαο αλαζέζεηο ε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία.  Οη κέηνρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο έρνπλ θη άιιεο εηαηξίεο πνπ 

παίξλνπλ απ΄ επζείαο αλαζέζεηο απφ ην Γήκν.  Άξα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κία γελλαία 

έθπησζε.  Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ θάλαλε θακία γελλαία έθπησζε είλαη κεδεληθή, ή είλαη ην 

έλα ηνηο εθαηφ,   ιππάκαη εγψ δελ πξφθεηηαη λα ην ςεθίζσ, γηαηί πξέπεη λα θαηνρπξψζσ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη ειπίδσ λα θάλεηε ην ίδην θαη εζείο θαη λα πξναζπίζεηε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Πξφεδξνο: Δπεηδή ππάξρεη λχμε λα θάλεηε ην ίδην θαη εζείο  γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ ζα 

ήζεια λα ηνλίζσ, δελ είρα ζθνπφ λα ην ηνλίζσ απηφ θαη λα επαλέιζσ.   Καη΄  αξράο ην πνζφ 

είλαη 423.319,27 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., φπσο μέξεηαη ν Φ.Π.Α. απνδίδεηαη.  Λνηπφλ, κηιάκε γηα 

δχν ρξφληα, κηιάκε φηη εδψ ζε απηέο ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ, νη ππεξεζίεο,  δελ ππάξρνπλ 

πίλαθεο ηνπ ππνπξγείνπ, ππάξρνπλ εξγαηνψξεο νη νπνίεο βγαίλνπλ κε   πξνυπνινγηζκφ θαη 

δεχηεξνλ ην πνζφ πνπ βγάδνπκε εκείο είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα έηε πνπ πιεξψζακε. 

Γειαδή ηη είρακε εθηηκήζεη ζαλ Γήκνο φηη ζα ρξεηαζηεί,   ζχκθσλα κε απηφ ην πνζφ βγάιακε   

ην δηαγσληζκφ. Γηαηί απηέο ηηο ηηκέο πνπ έρνπλε ζην ππνπξγείν ζηα έξγα, φπσο μέξεηε βάδνπκε 

απηφ,  ε ζθεπή είλαη ηφζν. Οη νπνίεο είλαη, ήηαλε ηνπιάρηζηνλ, πξνηνχ γίλνπλ νη απμήζεηο ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ ηηκψλ, νη ηηκέο ηνπ ππνπξγείνπ ησλ πηλάθσλ πνπ είρακε, έλα ηξηάληα κε 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ επηπιένλ. Καη γη΄ απηφ ινηπφλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο εξρφηαλε 

θαη ιέγαλε ζαο φηη ζαο δίλνπκε φρη ηελ ππεξβνιηθή ηηκή πνπ έρεη ην ππνπξγείν, πξνεθηίκεζε 

κάιινλ πνπ βγάδαλε θαη γηα απηφ ην ιφγν. Λνηπφλ ηψξα, ελδηάκεζα δελ μέξσ αθξηβψο ηη έρεη 

γίλεη, γηαηί γίλαλ απμήζεηο ζε φια ηα πξάγκαηα  θαη λνκίδσ φηη ίζσο είκαζηε θαη ηπρεξνί, δηφηη 

φπσο μέξεηε απηφο ν δηαγσληζκφο, νη βάζεηο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο    θαη νη  φξνη ηνπ 

δηαγσληζκνχ μεθηλήζαλε ηνλ Αχγνπζην, πνπ είρακε πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ζηελ Δληαία 

Αξρή Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, δηνξζψζεηο θαη ινηπά. Οη ηηκέο αλαθέξνληαη ινηπφλ ζηνλ 

Αχγνπζην πνπ ηα θαχζηκα δελ είραλ απμεζεί εθαηφ ηνηο εθαηφ, ζρεδφλ, ην πξνζσπηθφ 

αληίζηνηρα, ηηο ζπληεξήζεηο, αληαιιαθηηθψλ θαη ηα πιηθά. Σίπνηα δελ έρεη.  (Μηιάλ πνιινί 

καδί γηα ιίγν). Δπραξηζηψ. 

Γήκνπ: Να ζαο δηαθφςσ ιίγν θχξηε Γήκαξρε. 

Πξφεδξνο: Μάιηζηα. 

Γήκνπ: Σνλ Αχγνπζην πνπ δψζαλ ηηο πξνζθνξέο,  ηηο δψζαλ κε ηα θαχζηκα εθείλσλ ησλ 

ηηκψλ.  

Πξφεδξνο: Έλα θφκκα δχν επξψ ην ιίηξν 
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Γήκνπ: Ναη, κα δελ βάιαλε ηφηε θακία κα θακία έθπησζε. Με θαηαιαβαίλεηε; Καη πηζηεχσ φηη 

φηαλ κία εηαηξεία δελ δίλεη θακία έθπησζε ζην δήκν, πηζηεχσ φηη γεινηνπνηνχκαζηε, άκα ηνπο 

δψζνπκε ην δηαγσληζκφ. 

Πξφεδξνο: Όπσο γλσξίδεηαη… 

Γήκνπ: Άπνςή κνπ, πξνο ζενχ. 

Πξφεδξνο: Ναη, λαη, λαη εληάμεη, είλαη ζεβαζηή γηαηί (δελ αθνχγεηαη κηιάλε καδί ηαπηφρξνλα). 

Γήκνπ: Γελ είλαη ε πξψηε θνξά. Δίλαη ε πέκπηε θνξά πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, πνπ δελ 

δίλεη  θαλέλα, κεδεληθφ πνζνζηφ έθπησζεο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Πξφεδξνο: Θέισ λα ηνλίζσ φηη είκαζηε ηπρεξνί, δηφηη φπσο μέξεηε ππάξρεη θαη έλα θφζηνο 

αλάιπζεο πεξίπνπ ζε θάζε δηαγσληζκφ, ζηνπο  φξνπο πνπ είρακε πεξάζεη, πφζν είλαη ηα 

θαχζηκα, πφζν είλαη ην πξνζσπηθφ θαη ινηπά, ην νπνίν δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κε 

αίηεκα ή νηηδήπνηε ηεο εηαηξίαο. φπσο ζέισ λα ζαο ηνλίζσ, φηη έρεη γίλεη θαη αίηεκα θαη απφ 

ηελ εηαηξεία, ηνλ εξγνιάβν θαζαξηφηεηαο,  λα επαλεμεηαζηεί  ε κεγάιε αχμεζε πνπ έρεη ζηα 

θαχζηκα. Γηαηί αλαθέξεη ζαθψο φηη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε αλάιπζε θφζηνπο    πνπ είρε 

ππνβάιιεη, γηαηί έρνπκε δεδνκέλα απφ εθείλε ηελ εηαηξεία, ήηαλ κε έλα θφκκα δχν. Σα 

θαχζηκα θαιχπηαλε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Σα θαχζηκά ηνπ ήηαλ απφ 

έλα θφκκα δχν ππνινγηζκέλα επξψ ηψξα απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην δχν θφκκα έλα θαη ζηα δχν 

επξψ, πεξί ηα δχν επξψ, γηαηί έπεζε ιηγάθη ε ηηκή κε ηελ ελίζρπζε πνπ έδσζε ε θπβέξλεζε θαη 

ε αχμεζε ηνπ νγδφληα ηνηο εθαηφ, αθνξνχζε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ ηνπ θφζηνπο ηεο 

πξνζθνξάο, δειαδή αλέβεθε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ πήγε ζην εβδνκήληα δχν ηνηο εθαηφ γηαηί 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ ηνπ θφζηνπο ηεο πξνζθνξάο, εθφζνλ αλέβεθαλ νγδφληα ηνηο εθαηφ ηα 

θαχζηκα, απμήζεθαλ ηα έμνδά ηνπ θαηά ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφ. Ογδφληα ηνηο εθαηφ ζην 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ. Αιιά απηή ηε ζηηγκή εκείο, (κηιάλ πνιινί καδί δελ αθνχγεηε θαζαξά) δελ 

κπνξνχκε φκσο, γηαηί φπσο ηφληζα ζηελ αξρή εκείο απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζην ηέηαξην 

πξαθηηθφ πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ςεθίδνπκε γη΄ απηφ ην 

πξαθηηθφ. Έγηλε δεθηφ, γίλεηαη δεθηφ. Δπραξηζηψ πνπ κνπ δψζαηε θαη ην δηθαίσκα λα κηιήζσ, 

λα πσ θαη εγψ ηηο απφςεηο κνπ ζην εξψηεκα πνπ έγηλε θαη μαλά ζα ήζεια ν θχξηνο Γήκνπ είπε 

φρη γη απηήλ ηελ αηηηνινγία, δελ ην ςεθίδεη, εγψ εηζεγνχκαη απηφ πνπ είπε ε επηηξνπή. Ο 

θχξηνο  Σνξνπλίδεο  ςεθίδεη; 

Σνξνπλίδεο: Ναη. 

Πξφεδξνο: Ναη ζήθσζε ην ρέξη ηνπ. Ο θχξηνο Κνξσλίδεο;  

Κνξσλίδεο: Ναη. 

Πξφεδξνο: Φεθίδεη λαη θαη κέλεη θαη ν θχξηνο Ιληδέο,  θχξηε Ιληδέ ; 
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Ιληδέο: Ναη. 

Έηζη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  θαηφπηλ ηεο αλσηέξσ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο,  ιακβάλνληαο ππφςε 

ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθνχ  ζπκθψλεζαλ γηα ην επείγνλ 

ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ 

ςεθνθνξία  κε ηέζζεξηο  ζεηηθνχο ςήθνπο θαη κίαο αξλεηηθήο,    

Αποθαζίζει 

 Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκφ 4  Πξαθηηθφ ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

΄΄ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ’’   θαη  απνθαζίδεη ηελ θαηαθχξσζε θαη αλάδεημε σο νξηζηηθφ αλάδνρν ηνπ 

αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, ηελ εηαηξεία green MNT Ι.Κ.Δ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 423.319,27€ πιένλ 

Φ.Π.Α. (524.915,89€ κε Φ.Π.Α). 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ  40/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 

                                                                                                               

 

ΑΔΑ: 9ΡΛΝΩ1Υ-3ΚΜ


		2022-05-04T15:36:09+0300
	Athens




