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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λήψη απόφασης για ανάδειξη αναδόχου μέσω διαπραγμάτευσης της κατεπείγουσας 
υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 15/12/2022 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. 
 η Οικονομική Επιτροπή  με τηλεδιάσκεψη  μέσω «Cisco Webex», σύμφωνα με τις  
διατάξεις του αρ. 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/9-7-2022),  
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.60885/9-12-2022 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κ., Κακλαμάνος Μ., Μπέτσης Β., 
Καλαντώνης Ι., Πήττα Ευγ., Μαργανέλης Χρ.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Αναγνωστόπουλος Θ.,  
που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ. Αναγνωστόπουλος Θ., αναπληρώθηκε  από το αναπληρωματικό μέλος  
κ.Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ., 
Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  15  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο 
της Α/ρχου κ. Τσιώτα-Μάρκου Μ., που έχουν ως εξής: 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ) 

 
 Στο Περιστέρι, σήμερα 13-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Νέο Δημαρχείο του 
Δήμου Περιστερίου επί της Πλ. Δημοκρατίας 1, συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αποτελούμενη από τους Δέσποινα Θωμαΐδου ως 
πρόεδρο, Ελένη Μαντζούκη & Σταυρούλα Αλειφέρη, ως ειδικό μέλος, η οποία ορίστηκε με την υπ’ 
αριθμόν 555/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΩΞ2-35Ι) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
(όπως ισχύει με κάθε τροποποίησή της), προκειμένου να αξιολογήσει την προσφορά, η οποία 
προσκομίστηκε από προσκεκλημένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την οικ.60339/7-12-2022 
πρόσκληση ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του 
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κατεπείγοντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία συντήρησης πρασίνου από την 1/1/2023 
έως και τις 31/1/2023. 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α) το με αριθμό οικ.59988/6-12-2022 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών 
χαρών,  
β) την με αριθμό οικ.60339/7-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία συντήρησης 
πρασίνου, λόγω του κατεπείγοντος, προς τον οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
«ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  
γ) την 30/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  
στ) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία ανάθεσης και κυρίως τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 
 
σημειώνει τα εξής: 
 
Προσφορά προσκόμισε με ηλεκτρονικό μέσο, στις 8-12-2022 ο οικονομικός φορέας ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 
60912/9-12-2022 και στη συνέχεια παρεδόθη στην παρούσα Επιτροπή. 

 
Η Επιτροπή σήμερα 13-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. και ύστερα, προχώρησε στην 

αξιολόγηση και έλεγχο της προσφοράς. Από τον έλεγχο όλων των στοιχείων της προσφοράς της 
συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών φορέων, η Επιτροπή σημειώνει τα εξής: 

 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και η οικονομική 

προσφορά υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικ.60339/7-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου και την 30/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής και κρίνονται αποδεκτά. 

Η συμμετέχουσα ένωση προσφέρει συνολικό ποσοστό έκπτωσης 15% επί των τιμών του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Αντιδημάρχου και της 30/2022 μελέτης, το οποίο αποτυπώνεται σε τιμές αναλυτικά στον κάτωθι 
πίνακα: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(CPV:77313000-7) 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1.  Βοτάνισμα με τα χέρια στρέμμα 1 73,61 73,61 
2.  Βοτάνισμα με 

βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα 
πεζού χειριστή σε άλση, 
πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους 

στρέμμα 48 27,63 1.326,24 

3.  Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα 
πεζού χειριστή σε 

διαχωριστικές νησίδες 
και ερείσματα οδικών 

αξόνων 

στρέμμα 12 36,72 440,64 

4.  Κούρεμα χλοοτάπητα με 
βενζινοκίνητη 

χλοοκοπτική μηχανή 
στρέμμα 160 27,54 4.406,40 

5.  Διαμόρφωση θάμνων σε 
μπορντούρα με μηχανικό 
χειροκίνητο ψαλίδι 

μέτρο 1200 0,51 612,00 
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μπορντούρας 

6.  Ανανέωση-Διαμόρφωση 
κόμης παλαιών 

αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους μέχρι 1,70 m 

τεμάχιο 2000 0,61 1.220,00 

7.  Διαμόρφωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 

1,70 m 

τεμάχιο 1600 1,53 2.448,00 

8.  Ανανέωση κόμης δένδρων 
ύψους μέχρι  4 m τεμάχιο 640 7,65 4.896,00 

9.  Ανανέωση κόμης δένδρων 
ύψους από 4 μέχρι 8 m 

τεμάχιο 480 13,77 6.609,60 

10. Διαμόρφωση κόμης 
δένδρων από επίγεια 

συνεργεία 
τεμάχιο 60 3,40 204,00 

11. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 8 

μέχρι 12 m (σε πλατείες 
και πάρκα) 

τεμάχιο 10 57,80 578,00 

12. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 8 

μέχρι 12 m (σε νησίδες, 
ερείσματα οδών) 

τεμάχιο 8 76,5 612,00 

13. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 12 

μέχρι 16 m (σε πλατείες 
και πάρκα) 

τεμάχιο 8 96,05 768,40 

14. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 12 

μέχρι 16 m (σε νησίδες, 
ερείσματα οδών) 

τεμάχιο 7 122,40 856,80 

15. Υπηρεσία συντήρησης 
πρασίνου 

ανθρωποημέ
ρα 

40 61,20 2.448,00 

16. Υπηρεσία συντήρησης 
αρδευτικού συστήματος 

χώρων πρασίνου 

ανθρωποημέ
ρα 

40 61,20 2.448,00 

17. Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με 

ύψος έως 1,50 m 
τεμάχιο 80 1,70 136,00 

18. Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με 

ύψος >1,50 m 
τεμάχιο 40 3,40 136,00 

    ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 30.219,69 

    ΦΠΑ 24% 7.252,73 
    ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 37.472,42 

 
Βάσει των παραπάνω η Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαδικασία του ελέγχου της προσφοράς και 

της παρούσας διαπραγμάτευσης και προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 

2. Την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών, στην εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 
1/1/2023 έως και τις 31/1/2023, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 
λόγω του κατεπείγοντος, εξαιτίας της καθυστέρησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, για 
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την υπηρεσία συντήρησης πρασίνου, με προσφερόμενο συνολικό ποσοστό έκπτωσης 15% 
επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου και της 30/2022 μελέτης, έναντι συνολικής 
τιμής τα 30.219,69€ προ Φ.Π.Α.24% (37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την 
προσφορά της. 

 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει και υπογράφει ομόφωνα το παρόν πρακτικό στις 13-12-2022. 

 
 

 Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου του Δήμου είναι διαρκείς αναγκαίες 
και επιβεβλημένες καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  
 
Οι διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία 

συντήρησης πρασίνου για το έτος 2023 της με αρ. Τ.Τ.42572/9-9-2022 διακήρυξης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στο στάδιο 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οι διαδικασίες εν γένει είναι χρονοβόρες και δεδομένου 
ότι η διαγωνιστική διαδικασία απαιτεί και προσυμβατικό έλεγχο, δεν θα έχει προκύψει έγκαιρα 
ανάδοχος έτσι ώστε η υπηρεσία μας να είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα τη συντήρηση του 
πρασίνου. 

 
Σύμφωνα με το οικ.59988/6-12-2022 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και 

Παιδικών Χαρών, και όσα αναφέρονται σε αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει συνέχεια των 
υπηρεσιών για την συντήρηση πρασίνου στο Δήμο, ειδικότερα για τις εποχιακές εργασίες που 
απαιτούνται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως και τις 31/1/2023. 

 
Για τους παραπάνω λόγους και για να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες για συνεχή συντήρηση του 

πρασίνου, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής απέστειλε την οικ.60339/7-12-2022 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής προς 
τον οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε άμεσα τη συντήρηση πρασίνου για διάστημα από 1/1/2023 έως και 
τις 31/1/2023 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της 
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό 30/2022 έχουν εγκριθεί με την με αριθμό 

363/2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ρ5ΟΩΞ2-Θ72) . 
 
Ο προαναφερόμενος οικονομικός φορέας ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ 

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απέστειλε άμεσα προσφορά με ηλεκτρονικό μέσο, η οποία παρεδόθη στην Επιτροπή 
της διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή συνέταξε στη συνέχεια το Πρακτικό της Νο1 το οποίο 
συνυποβάλλουμε. 

 
Η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας διενεργείται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο όμως των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και 
συγκεκριμένα βάσει του μεγαλύτερου ενιαίου θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
στον προϋπολογισμό της οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Αντιδημάρχου και της 30/2022 μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν.2690/99, 
Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.4727/20, Ν.4013/11, Ν.4152/13 (αρθρ.1-παρ.Ζ-§Ζ5.3), Ν.4250/14, 
Ν.4270/14, Ν.4412/16 (κυρίως άρθρο 32, παρ. 2, περ. γ’), Ν.4555/18,  Ν.4782/21, Π.Δ.28/15, 
Π.Δ.80/16, Κ.Υ.Α.Αριθμ.76928/2021. 
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Η συνολική αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στα 44.090,68 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α. 35.6262.355 εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού 
του έτους 2023. 

 
Με την οικ.36770/2-8-2022 (ΑΔΑ: 60ΦΤΩΞ2-5ΑΒ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης Αντιδημάρχου αποφασίστηκε η έγκριση για δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 
549.997,04€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) για το έτος 2023 σε βάρος του 
Κ.Α. 35.6262.355 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και παράλληλα αποφασίστηκε ότι θα 
υπάρξει η μέριμνα για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2023. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που να αποφασίζει: 
 

α) Την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την 
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου από 1/1/2023 έως και τις 31/1/2023 και των εποχιακών 
εργασιών που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει συνέχεια των υπηρεσιών για την συντήρηση 
πρασίνου στο Δήμο μέχρι να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την 
έγκριση της με αριθμό οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
 
β) Την έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής της διαπραγμάτευσης. 
 
γ) Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 
δ) Την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών, στην εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως και 
τις 31/1/2023, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την 
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου, με προσφερόμενο συνολικό ποσοστό έκπτωσης 15% επί των 
τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου και της 30/2022 μελέτης, έναντι συνολικής τιμής τα 30.219,69€ 
προ Φ.Π.Α.24% (37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την προσφορά της, όπως αναλυτικά 
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(CPV:77313000-7) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1.  Βοτάνισμα με τα χέρια στρέμμα 1 73,61 73,61 
2.  Βοτάνισμα με 

βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα 
πεζού χειριστή σε άλση, 
πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους 

στρέμμα 48 27,63 1.326,24 

3.  Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα 
πεζού χειριστή σε 

διαχωριστικές νησίδες 
και ερείσματα οδικών 

αξόνων 

στρέμμα 12 36,72 440,64 

4.  Κούρεμα χλοοτάπητα με 
βενζινοκίνητη στρέμμα 160 27,54 4.406,40 
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χλοοκοπτική μηχανή 

5.  Διαμόρφωση θάμνων σε 
μπορντούρα με μηχανικό 
χειροκίνητο ψαλίδι 

μπορντούρας 

μέτρο 1200 0,51 612,00 

6.  Ανανέωση-Διαμόρφωση 
κόμης παλαιών 

αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους μέχρι 1,70 m 

τεμάχιο 2000 0,61 1.220,00 

7.  Διαμόρφωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 

1,70 m 

τεμάχιο 1600 1,53 2.448,00 

8.  Ανανέωση κόμης δένδρων 
ύψους μέχρι  4 m τεμάχιο 640 7,65 4.896,00 

9.  Ανανέωση κόμης δένδρων 
ύψους από 4 μέχρι 8 m 

τεμάχιο 480 13,77 6.609,60 

10. Διαμόρφωση κόμης 
δένδρων από επίγεια 

συνεργεία 
τεμάχιο 60 3,40 204,00 

11. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 8 

μέχρι 12 m (σε πλατείες 
και πάρκα) 

τεμάχιο 10 57,80 578,00 

12. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 8 

μέχρι 12 m (σε νησίδες, 
ερείσματα οδών) 

τεμάχιο 8 76,5 612,00 

13. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 12 

μέχρι 16 m (σε πλατείες 
και πάρκα) 

τεμάχιο 8 96,05 768,40 

14. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 12 

μέχρι 16 m (σε νησίδες, 
ερείσματα οδών) 

τεμάχιο 7 122,40 856,80 

15. Υπηρεσία συντήρησης 
πρασίνου 

ανθρωποημέ
ρα 

40 61,20 2.448,00 

16. Υπηρεσία συντήρησης 
αρδευτικού συστήματος 

χώρων πρασίνου 

ανθρωποημέ
ρα 

40 61,20 2.448,00 

17. Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με 

ύψος έως 1,50 m 
τεμάχιο 80 1,70 136,00 

18. Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με 

ύψος >1,50 m 
τεμάχιο 40 3,40 136,00 

    ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 30.219,69 

    ΦΠΑ 24% 7.252,73 
    ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 37.472,42 

 
 
Να επισημαίνεται στην απόφαση ότι η σύμβαση παύει αυτόματα να ισχύει εφόσον υπάρξει 
αποτέλεσμα και υπογραφεί νέα σύμβαση από τον εν εξελίξει διαγωνισμό, καθώς και το ότι το 
ποσό των 37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24% της συμβατικής αξίας της παρούσας διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης θα αφαιρεθεί από τη νέα σύμβαση που θα προκύψει από τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 
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Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
Με ψήφους 8 έναντι 1 αρνητικής του κ. Μαργανέλη,  εγκρίνει  
 

α) την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την υπηρεσία 
συντήρησης πρασίνου από 1/1/2023 έως και τις 31/1/2023 και των εποχιακών εργασιών που 
απαιτούνται, ώστε να υπάρξει συνέχεια των υπηρεσιών για την συντήρηση πρασίνου στο Δήμο 
μέχρι να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την έγκριση της με 
αριθμό οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 
 
β) το  πρακτικό Νο1 της Επιτροπής της διαπραγμάτευσης, 
 
γ) την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

 
δ) την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών, στην εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως και 
τις 31/1/2023, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την 
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου, με προσφερόμενο συνολικό ποσοστό έκπτωσης 15% επί των 
τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου και της 30/2022 μελέτης, έναντι συνολικής τιμής τα 30.219,69€ 
προ Φ.Π.Α.24% (37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την προσφορά της, όπως αναλυτικά 
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(CPV:77313000-7) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1.  Βοτάνισμα με τα χέρια στρέμμα 1 73,61 73,61 
2.  Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους 

χώρους 

στρέμμα 48 27,63 1.326,24 

3.  Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές 

νησίδες και ερείσματα οδικών 
αξόνων 

στρέμμα 12 36,72 440,64 

4.  Κούρεμα χλοοτάπητα με 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική 

μηχανή 
στρέμμα 160 27,54 4.406,40 

5.  Διαμόρφωση θάμνων σε 
μπορντούρα με μηχανικό 

χειροκίνητο ψαλίδι 
μπορντούρας 

μέτρο 1200 0,51 612,00 

6.  Ανανέωση-Διαμόρφωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 

ύψους μέχρι 1,70 m 
τεμάχιο 2000 0,61 1.220,00 

7.  Διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους 

πάνω από 1,70 m 
τεμάχιο 1600 1,53 2.448,00 

8.  Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους 
μέχρι  4 m τεμάχιο 640 7,65 4.896,00 

9.  Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους 
από 4 μέχρι 8 m 

τεμάχιο 480 13,77 6.609,60 

10.  Διαμόρφωση κόμης δένδρων από τεμάχιο 60 3,40 204,00 
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επίγεια συνεργεία 

11.  Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 8 μέχρι 12 
m (σε πλατείες και πάρκα) 

τεμάχιο 10 57,80 578,00 

12.  Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 8 μέχρι 12 

m (σε νησίδες, ερείσματα 
οδών) 

τεμάχιο 8 76,5 612,00 

13.  Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 12 μέχρι 

16 m (σε πλατείες και πάρκα) 
τεμάχιο 8 96,05 768,40 

14.  Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 12 μέχρι 
16 m (σε νησίδες, ερείσματα 

οδών) 

τεμάχιο 7 122,40 856,80 

15.  Υπηρεσία συντήρησης πρασίνου ανθρωποημέρα 40 61,20 2.448,00 
16.  Υπηρεσία συντήρησης 

αρδευτικού συστήματος χώρων 
πρασίνου 

ανθρωποημέρα 40 61,20 2.448,00 

17.  Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με ύψος 

έως 1,50 m 
τεμάχιο 80 1,70 136,00 

18.  Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με ύψος 

>1,50 m 
τεμάχιο 40 3,40 136,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 30.219,69 
    ΦΠΑ 24% 7.252,73 
    ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 37.472,42 

 
 
Η σύμβαση παύει αυτόματα να ισχύει εφόσον υπάρξει αποτέλεσμα και υπογραφεί νέα σύμβαση 

από τον εν εξελίξει διαγωνισμό, καθώς και το ότι το ποσό των 37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24% της 
συμβατικής αξίας της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα αφαιρεθεί από τη νέα σύμβαση που 
θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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