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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 23259/18-05-2011 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    13η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  
     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 12-05-2011 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε  στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 12η Μαΐου 

2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 20677/06-05-2011 πρόσκληση 
του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα 
σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 06-05-2011 
        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από επτά  (9) µέλη.   
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                          Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.    «  « 
5.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 
6.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ. «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1.  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                 Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.     «  « 
 
  
       ΑΠΟΦΑΣΗ –100–  

Ο κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 16

ο
 θέµα της  ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τις «Εργασίες Αποψίλωσης και Καθαρισµού 
κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 20861/09-05-2011 έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Σας στέλνουµε το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά 
τις  «Εργασίες Αποψίλωσης και Καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου» που 
έχει ως κατωτέρω:. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 5η του µηνός Mαϊου του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 
έως 12:30 στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50) η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-
6-2006 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, δηλαδή η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή του ∆ήµου Ιλίου, της οποίας τα παρόντα τακτικά µέλη σήµερα είναι οι : 
1. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ -  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2.ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ --ΜΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
3.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -- ΜΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ --ΜΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

5.ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-- ΜΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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6.ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ --ΜΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

έχοντας υπόψη 
α) Την υπ΄ αριθµ. 17805/20-4-2011 διακήρυξη για τις «Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισµού 
κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου προς πρόληψη πυρκαγιών», περίληψη της οποίας 
δηµοσιεύτηκε σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, σε µια εφηµερίδα δηµοπρασιών, και σε δύο 
εβδοµαδιαίες εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης, 
β)Την µε αριθµό  ΑΑΥ 123-14/4/2011 ( Α∆Α : 4ΑΓ3ΩΕΒ-Σ ) 
γ) Tην υπ΄ αριθµ. 75/20-4-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης 
και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για τις  Εργασίες 
αποψίλωσης και καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου προς πρόληψη 
πυρκαγιών, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 
 

Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δηµοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων 

σε όλη τη διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι 
: 

 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
  ΕΓΕΚΑ- Π. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ –Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
   ΡΟΜΒΗΣ 26-30 ΑΘΗΝΑ 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (1) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

∆εύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ∆ΑΦΝΗ  

Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (2) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

 Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ- ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ -Σ. ΜΕΜΙ  R. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. 
ΝΗΡΗΪ∆ΩΝ 1Α- ΒΟΥΛΑ 

Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (3) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Κ. –ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ ∆.- ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Π.- ΚΗΠΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. 
ΤΕΡΜΑ ΑΡΕΤΗΣ -ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (4) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
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Πέµπτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 109-ΑΘΗΝΑ 
  
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (5) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

 
Έκτος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
∆ΕΝ∆ΡΟ & ΤΕΧΝΗ –THANAS  BANUSHI 
ΑΙΟΛΟΥ 8 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (6) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

 
Έβδοµος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
 

Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (7) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

 
Όγδοος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ  
Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 74 Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΩΝΑ 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (8) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

Ένατος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 35 ΙΛΙΟΝ 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (9) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

∆έκατος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ  
ΕΡΜΟΥ 29 ΒΥΡΩΝΑ 
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Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 

αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε 
τον αριθµό (10) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής 

 
Ενδέκατος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
Λ. ΜΕΞΗΣ –Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. 
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 7 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (8) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

∆ωδέκατος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΒΙΚΕΛΑ 21 ΑΘΗΝΑ 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (9) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

∆έκατος τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος 
στο εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΠΑΣ    
ΜΠΟΥΚΑΣ 28 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 

αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε 
τον αριθµό (10) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής 

 
 

         Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη και µη συνεχιζόµενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και 
απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δηµόσιας αποσφράγισης των 
παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου 
ΕΓΕΚΑ- Π. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ –Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
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Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΑΖ 630756 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ- ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ -Σ. ΜΕΜΙ  R. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (4) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
 ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Κ. –ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ ∆.- ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Π.- ΚΗΠΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Π. ΑΙ 

092924 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Πέµπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (5) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΕ155421 

Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Έκτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (6) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
∆ΕΝ∆ΡΟ & ΤΕΧΝΗ –THANAS  BANUSHI 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 3 
ΜΗΝΕΣ  

∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΖΟ 525491 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
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∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

        
Έβδοµος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (7) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Ι∆ΙΟΣ ΑΒ 286284 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Όγδοος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (8) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΚΑΝΤΑΡΕΛΛΟΣ Κ. 

–Σ021565 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Ένατος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (9) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3                          ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
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Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Ι∆ΙΑ ΑΗ130033 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
∆έκατος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (10) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Ι∆ΙΑ 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

Ενδέκατος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (10) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
Λ. ΜΕΞΗΣ –Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Ι∆ΙΟΣ Χ311007 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
∆ωδέκατος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (10) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ  
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
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Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Ι∆ΙΟΣ  Π352420 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
∆έκατος τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (10) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΠΑΣ    
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 
∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 
Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Ι∆ΙΟΣ-ΑΗ122898 
Ένορκη βεβαίωση 5 παρ.7 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 - 
∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι εκπρόσωποι των 
υποψήφιων που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Κατά 
τη διάρκεια της µυστικής συνεδρίασής της, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να 
αποκλειστούν. 
 Στη συνέχεια, η συνεδρίαση γίνεται ξανά δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει 
αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισµού τους και τους καλεί να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους µαζί µε τις σφραγισµένες προσφορές τους. 

Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζόµενων που δεν έχουν αποκλειστεί ως αυτό το σηµείο από το διαγωνισµό 
κατά τη σειρά µε την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών στην Επιτροπή και 
ανακοινώνει µεγαλοφώνως την οικονοµική προσφορά τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της 
προσφοράς. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επωνυµίες των διαγωνιζόµενων, των οποίων 
ανοίχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές, τα ποσά των προσφορών τους για το σύνολο της εργασίας 
(παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθαρά ποσά, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 23% και τα µικτά ποσά) στις 
οικονοµικές προσφορές τους και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
 
α/α Επωνυµία διαγωνιζόµενου 

Συνολικά ποσά προσφορών (€) παρατηρήσεις 

Καθα

ρό ποσό 

26.460,00 
1. 

ΕΓΕΚΑ - Π. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ – Α. 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Φ. Π. Α. 23 %   6.085,80 
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  Μικτό ποσό 32.545,80  

Καθα

ρό ποσό 

13.230,00 

Φ. Π. Α. 23%   3.042,90 
2. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Μικτό ποσό 16.272,90 

 

Καθα

ρό ποσό 

23.779,80 

Φ. Π. Α. 23%   5.469,35 
3. 

ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Κ. –ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ 

∆.- ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Π. 

ΚΥΠΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. 
Μικτό ποσό 29.249,15 

 

Καθα

ρό ποσό 

23.220,00 

Φ. Π. Α. 23 %   5.340,00 
4. 

ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε 

 
Μικτό ποσό 28.560,60 

 

Καθα

ρό ποσό 

23.400,00 

Φ. Π. Α. 23%   5.382,00 
5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Μικτό ποσό 28.782,00 

 

Καθα

ρό ποσό 

32.400,00 

Φ. Π. Α. 23%   7.452,00 
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ 

Μικτό ποσό 39.852,00 

 

Καθα

ρό ποσό 

36.540,00 

Φ. Π. Α. 23 %   8.404,20 
7. ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

Μικτό ποσό 44.944,20 

 

Καθα

ρό ποσό 

45.000,00 

Φ. Π. Α. 23% 10.350,00 
8. ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 

Μικτό ποσό 55.350,00 

 

Καθα

ρό ποσό 

16.200,00 

Φ. Π. Α. 23% 3.726,00 
9. Λ. ΜΕΞΗΣ –Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. 

Μικτό ποσό 19.926,00 

 

Καθα

ρό ποσό 

26.820,00 

Φ. Π. Α. 23%   6.168,60 
10. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Μικτό ποσό 32.988,60 

 

Καθα

ρό ποσό 

34.200,00 

Φ. Π. Α. 23%   7.866,00 
11. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΠΑΣ 

Μικτό ποσό 42.066,00 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Σύµφωνα και µε ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού, αξιολογώντας τις προσφορές των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε το 9ο άρθρο της 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού, διαπιστώσαµε τα εξής : 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές «ΕΓΕΚΑ - Π. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ – Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
«ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Κ. –ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ ∆.- ΑΝΤΙΜΑΧΙΤΗΣ Π. 
ΚΥΠΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.» «ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ», «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ», «ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του 
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ΙΩΑΝΝΗ», «ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ», «Λ. ΜΕΞΗΣ – Κ. ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε.», «ΓΙΑΝΝΗΣ Π. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» και  «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΠΑΣ»   υπέβαλλαν πλήρη και σωστά 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα όσα σχετικά απαιτούνται από το 5ο – 7Ο άρθρο της διακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισµού και προτάθηκε να συνεχίσουν στο επόµενο στάδιο του παρόντος πρόχειρου 
διαγωνισµού για τις τις «Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και 
οικοπέδων του ∆ήµου προς πρόληψη πυρκαγιών», δηλαδή στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών τους. 

Ο υποψήφιος προµηθευτής µε την επωνυµία «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ- ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ -Σ. 
ΜΕΜΙ  R. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.», δεν κατέθεσε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 
του καταστατικού της εταιρείας, όπως επί ποινή αποκλεισµού ζητείται από την 9 παράγραφο του 
πέµπτου άρθρου της σχετικής διακήρυξης. 

Επίσης, ο υποψήφιος προµηθευτής µε την επωνυµία «∆ΕΝ∆ΡΟ & ΤΕΧΝΗ –THANAS  
BANUSHI» υπέβαλλε εγγυητική επιστολή συµµετοχής, στην οποία η ηµεροµηνία λήξεως της 
εγγύησης είναι 05/08/2011. Σύµφωνα µε τη 1η παράγραφο (ε11) του 6ου άρθρου της διακήρυξης, ο 
χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα. Ακόµα, σύµφωνα µε το 7ο άρθρο της διακήρυξης, οι 
προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για 
τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Συνεπώς, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα 
έπρεπε να ισχύει για πέντε (5) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, χρονικό 
διάστηµα το οποίο δεν καλύπτει πλήρως η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στην 
παρούσα περίπτωση (3 µήνες). 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε τον αποκλεισµό των υποψήφιων προµηθευτών 
«ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ- ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ -Σ. ΜΕΜΙ R. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.» και 
«∆ΕΝ∆ΡΟ & ΤΕΧΝΗ –THANAS  BANUSHI» από τα επόµενα στάδια του παρόντος διαγωνισµού. 

Κατόπιν του ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων προτείνουµε, σύµφωνα 
µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Π. ∆. 28/1980, να ανατεθεί η υπηρεσία που αφορά τις «Εργασίες 
αποψίλωσης και καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου προς πρόληψη 
πυρκαγιών» στον ΑΣΩΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ο οποίος κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά και 
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π37/2011 µελέτης και της µε 
αριθµό 17805/20-4-2011 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού . 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω 
 

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τις 
«Εργασίες Αποψίλωσης και Καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου» και 
αναθέτει στον ΑΣΩΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ο οποίος κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά και σύµφωνη 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π37/2011 µελέτης και της µε αριθµό 
17805/20-4-2011 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 
2. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Αντιπρόεδρος  της   Ο.Ε.                                     Τα Μέλη 

     Φεγγερός Β., Μπαρµπαγιάννης Χ., 

                                                      Πετρόπουλος Χ., Γκιώνης Ι.,  

               Θεοδωρακόπουλος Γ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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