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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ                  
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Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 416 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Λήψη απόφασης για ανάδειξη αναδόχου μέσω διαπραγμάτευσης της κατεπείγουσας 
υπηρεσίας «Θεραπεία ασθενών δέντρων», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής. 

 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 12/10/2022 ημέρα  TETAΡΤΗ & 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. 48551/7-10-2022 
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.,  
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Αναστασόπουλος Θ., Μαργανέλης Χρ.,  
που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ.  Αναστασόπουλος Θ.,  αναπληρώθηκε  από το αναπληρωματικό μέλος 
κ.Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ.,    
Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  11  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 Διαγωνισμού και το  σχετικό εισηγητικό έγγραφο της 
Α/ρχου κ. Τσιώτα-Μάρκου Μ.,        που έχουν  ως εξής: 
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για τις υπηρεσίες με α/α 1 και 2 του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της 36/2022 μελέτης) 

 
 Στο Περιστέρι, σήμερα 12-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ., στο νέο Δημαρχείο του 
Δήμου Περιστερίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 
για Προμήθειες και Υπηρεσίες (αρμοδιότητα της οποίας είναι και η διενέργεια διαδικασιών  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), αποτελούμενη από τους Δέσποινα Θωμαΐδου ως 
πρόεδρο, Ευάγγελο Γλυκό (αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας από ασθένεια του τακτικού μέλους) 
& 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 Περιστερίου (όπως ισχύει με 
κάθε τροποποίησή της), προκειμένου να αξιολογήσει την προσφορά, η οποία προσκομίστηκε από 
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προσκεκλημένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την οικ.48708/7-10-2022 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 κατεπείγοντος, για την ανάδειξη 
αναδόχου για τις υπηρεσίες θεραπείας ασθενών δέντρων. 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α) το από 46874/30-09-2022 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών,  
β) την με αριθμό οικ.48708/7-10-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες θεραπείας 
ασθενών δέντρων, λόγω του κατεπείγοντος, 
γ) την 36/2022 μελέτη της διαπραγμάτευσης 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 προσκόμισαν με ηλεκτρονικό μέσο, οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς  
α) στις 10-10-2022 ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις υπηρεσίες με α/α 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
36/2022 μελέτης της διαπραγμάτευσης, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 49122/11-10-2022 και 
β) στις 11-10-2022 ο οικονομικός φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ» για τις υπηρεσίες με α/α 3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 36/2022 μελέτης της 
διαπραγμάτευσης, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 49372/12-10-2022 
και στη συνέχεια παρεδόθησαν στην παρούσα Επιτροπή. 

 
Καθώς οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν για διαφορετικά είδη υπηρεσιών 

στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και επειδή ο οικονομικός φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» εκκρεμεί να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία στα 
πλαίσια της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσής του με την Επιτροπή, 

η Επιτροπή σήμερα 12-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ. και ύστερα, προχώρησε 
στην αξιολόγηση και έλεγχο της προσφοράς μόνο του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις υπηρεσίες με α/α 1 και 2 του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της 36/2022 μελέτης της διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Από τον έλεγχο όλων των στοιχείων της προσφοράς της εταιρείας, 
η Επιτροπή σημειώνει τα εξής: 

 
Για τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και η οικονομική 
προσφορά, για τα είδη των υπηρεσιών συμμετοχής του, υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
οικ.48708/7-10-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου και την 36/2022 μελέτη 
της διαπραγμάτευσης και κρίνονται αποδεκτά. 

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, για τα είδη υπηρεσιών συμμετοχής της, 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Α/Α Είδος υπηρεσίας 
(CPV:77211500-7) 

Μονάδα 
μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 θεραπεία ασθενών 
δέντρων (μουριές) 

υπηρεσία 
2.400 
ΔΕΝΤΡΑ 

25,00 60.000,00 

2 
Κοπή και 
απομάκρυνση 
ξεραμένων μουριών 

υπηρεσία 50 88,00 4.400,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 64.400,00 

    ΦΠΑ 24%  15.456,00 

    ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  79.856,00 
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Βάσει των παραπάνω η Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαδικασία του ελέγχου της προσφοράς και 

της παρούσας διαπραγμάτευσης και προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 
 
1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας της διαπραγμάτευσης σύμφωνα 

με την 36/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της 
οικ.48708/7-10-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
 

2.  Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  
 

3. Την ανάθεση των υπηρεσιών με α/α α/α 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
36/2022 μελέτης της διαπραγμάτευσης, στην εταιρεία: «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το χρονικό διάστημα έως και 
τις 28/2/2023, 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 θεραπείας ασθενών δέντρων, έναντι συνολικής τιμής τα 
64.400,00€ προ Φ.Π.Α.24% (79.856,00€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την προσφορά 
της και αναλυτικά ως εξής: 

 

Α/Α Είδος υπηρεσίας 
(CPV:77211500-7) 

Μονάδα 
μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 θεραπεία ασθενών 
δέντρων (μουριές) υπηρεσία 

2.400 
ΔΕΝΤΡΑ 25,00 60.000,00 

2 
Κοπή και 
απομάκρυνση 
ξεραμένων μουριών 

υπηρεσία 50 88,00 4.400,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 64.400,00 

    ΦΠΑ 24%  15.456,00 

    ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  79.856,00 

 
Επισημαίνονται από την Επιτροπή ότι 
- Κατά της επικείμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 361 και επόμενα του Ν.4412/2016, 
και 
- επειδή για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης, για την παρούσα σύμβαση, δεν υφίστανται προθεσμίες για την αναστολή υπογραφής της 
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 364 του 
Ν.4412/2016, όπως η συγκεκριμένη παράγραφος 2 έχει προστεθεί με την παρ. 41 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019. 

 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει και υπογράφει ομόφωνα το παρόν πρακτικό στις 12-10-2022. 

 
 Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκύψει σοβαρό εντομολογικό  πρόβλημα από το έντομο 

Xylotrechus chinensis, κυρίως σε μουριές, το οποίο κατατρώει το εσωτερικό τους, ενώ 
παράλληλα αναπαράγεται και πολλαπλασιάζεται και μεταπηδά σε όμορα  δέντρα προκαλώντας 
τη σταδιακή ξήρανσή τους. Σε εκτίμηση της προσβολής από γεωτεχνικούς του Δήμου μας, 
καταγράφηκε ότι αυτή τη στιγμή περίπου 2.400 δένδρα έχουν προσβληθεί από το 
συγκεκριμένο έντομο και χρήζουν θεραπείας, ενώ ένας σημαντικός αριθμός αυτών έχει ήδη 
ξεραθεί.  
Ένα άλλο εντομολογικό πρόβλημα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια, είναι ο ψύλλας που 
έχει παρουσιαστεί στους ευκαλύπτους του Δήμου Περιστερίου. Ο ψύλλας είναι ένα έντομο 
που παρασιτεί στα φύλλα του ευκαλύπτου, θρέφεται με αυτά και δημιουργεί τοπικές ξηράνσεις 
στα δένδρα. Το έντομο αυτό, αν και πολύ μικρού μεγέθους, αναπτύσσει κατά περιόδους 
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μεγάλους πληθυσμούς, προκαλώντας προβλήματα στους δημότες. Ειδικά στο άλσος 
Περιστερίου που είναι κέντρο κοινωνικών εκδηλώσεων (συναυλίες, εκθέσεις), το 
συγκεκριμένο έντομο προκαλεί μεγάλα προβλήματα.  
Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των παραπάνω εντομολογικών 
προβλημάτων για να περιορίσουμε το συντομότερο δυνατό την εξάπλωσή τους. Οι αναγκαίες 
θεραπείες, θα πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο συνεργείο, μιας και το προσωπικό του 
Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών χαρών δεν έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία.  
Για τους παραπάνω λόγους και έπειτα από το με αρ. πρωτ. οικ.46874/30/9/2022 έγγραφο 
του Γεωπόνου υπαλλήλου του Δήμου Γεώργιου Βεργυρή, απαιτείται κατεπείγουσα διαδικασία 
ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου για τις υπηρεσίες θεραπείας ασθενών δέντρων. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η 36/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής η οποία επισυνάπτεται προς έγκριση. 
Για να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες για τη θεραπεία ασθενών δέντρων, η Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής απέστειλε την οικ.48708/7-10-2022 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής προς τους 
οικονομικούς φορείς «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ», ώστε να 
εξασφαλίσουμε άμεσα την έναρξη της θεραπείας ασθενών δέντρων για διάστημα έως και 
28/2/2023 για τα είδη υπηρεσιών με α/α 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
36/2022 μελέτης της διαπραγμάτευσης και έως 31-12-2022 για το είδος υπηρεσιών με α/α 
3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 36/2022 μελέτης της διαπραγμάτευσης. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση η εκτέλεση των υπηρεσιών 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 μόνο βάσει της τιμής ανά είδος υπηρεσιών της 
μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις κυρίως του Ν.4412/2016, όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί 
και σήμερα ισχύει. 
 
Οι προαναφερόμενοι οικονομικοί φορείς απέστειλαν άμεσα προσφορές με ηλεκτρονικό μέσο, οι 
οποίες παρεδόθησαν στην Επιτροπή της διαπραγμάτευσης.  
Επειδή οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν για διαφορετικά είδη υπηρεσιών 
στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και επειδή ο οικονομικός φορέας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» εκκρεμεί να προσκομίσει 
πρόσθετα στοιχεία στα πλαίσια της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσής του με την Επιτροπή, η 
Επιτροπή συνέταξε στη συνέχεια το Νο1 Πρακτικό της, για την άμεση ανάθεση μόνο των 
ειδών υπηρεσιών με α/α 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 36/2022 μελέτης της 
διαπραγμάτευσης, το οποίο συνυποβάλλεται. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας (για όλα τα είδη υπηρεσιών της 36/2022 
μελέτης) ανέρχεται στο ποσό των 68.029,03 ΕΥΡΩ ευρώ χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% 
(συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ 84.356,00€), θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 
35.6262.3507 πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2022 κατά 27.500,00€ και την υπό 
Κ.Α. 35.6262.3507 υπό εγγραφή πίστωση του έτους 2023 κατά 56.856,00€.  
Για το λόγο αυτό εκδόθηκαν τόσο η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Αντιδημάρχου 
με αριθμό πρωτ. οικ.48629/7-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΦΟΩΞ2-ΦΒΓ), όσο και η απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης 879 με αριθμό πρωτ. 48636/7-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ3ΓΩΞ2-Ε7Ο). 
 
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 τις 
υπηρεσίες θεραπείας ασθενών δέντρων, επειδή είναι απαραίτητο, να ληφθούν άμεσα μέτρα 
αντιμετώπισης για να μην ξεραθούν τα δέντρα (μουριές) του Δήμου, αλλά να αντιμετωπιστεί και 
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το πρόβλημα του ψύλλα των ευκαλύπτων, σύμφωνα και με το οικ.46874/30/9/2022 έγγραφο 
του τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, καθώς και την έγκριση της με 
αριθμό οικ.48708/7-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
 
β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών (36/2022 μελέτη) της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
 
γ) Την έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής της διαπραγμάτευσης. 
 
δ) Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
ε) Την ανάθεση των υπηρεσιών με α/α 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 36/2022 
μελέτης της διαπραγμάτευσης στην εταιρεία: «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του 
κατεπείγοντος, έως και 28/2/2023, για τις υπηρεσίες θεραπείας ασθενών δέντρων, έναντι 
συνολικής τιμής τα 64.400,00€ προ Φ.Π.Α.24% (79.856,00€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την 
προσφορά της, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Είδος υπηρεσίας 
(CPV:77211500-7) 

Μονάδα 
μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 θεραπεία ασθενών 
δέντρων (μουριές) υπηρεσία 2.400 

ΔΕΝΤΡΑ 25,00 60.000,00 

2 Κοπή και απομάκρυνση 
ξεραμένων μουριών υπηρεσία 50 88,00 4.400,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 64.400,00 
    ΦΠΑ 24%  15.456,00 
    ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  79.856,00 

 
Παρακαλούμε επίσης όπως επισημαίνονται στην απόφαση τα εξής: 
- Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 361 και επόμενα του Ν.4412/2016. 
 
- Επειδή για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης, για την παρούσα σύμβαση, δεν υφίστανται προθεσμίες για την αναστολή 
υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 364 του Ν.4412/2016, όπως η συγκεκριμένη παράγραφος 2 έχει προστεθεί με την 
παρ. 41 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 
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: 

 
Ομόφωνα  

α) εγκρίνει  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 τις 
υπηρεσίες θεραπείας ασθενών δέντρων, επειδή είναι απαραίτητο, να ληφθούν άμεσα μέτρα 
αντιμετώπισης για να μην ξεραθούν τα δέντρα (μουριές) του Δήμου, αλλά να αντιμετωπιστεί και 
το πρόβλημα του ψύλλα των ευκαλύπτων, σύμφωνα και με το οικ.46874/30/9/2022 έγγραφο 
του τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, καθώς και την έγκριση της με 
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αριθμό οικ.48708/7-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
 
β) εγκρίνει τις τεχνικές  προδιαγραφές  των υπηρεσιών (36/2022 μελέτη) της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
 
γ) εγκρίνει  το πρακτικό  Νο1 της Επιτροπής της διαπραγμάτευσης. 
 
δ) Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της εταιρείας «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
ε) εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών με α/α 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
36/2022 μελέτης της διαπραγμάτευσης στην εταιρεία: «ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του 
κατεπείγοντος, έως και 28/2/2023, για τις υπηρεσίες θεραπείας ασθενών δέντρων, έναντι 
συνολικής τιμής τα 64.400,00€ προ Φ.Π.Α.24% (79.856,00€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την 
προσφορά της, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Είδος υπηρεσίας 
(CPV:77211500-7) 

Μονάδα 
μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 θεραπεία ασθενών 
δέντρων (μουριές) υπηρεσία 2.400 

ΔΕΝΤΡΑ 25,00 60.000,00 

2 Κοπή και απομάκρυνση 
ξεραμένων μουριών υπηρεσία 50 88,00 4.400,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 64.400,00 
    ΦΠΑ 24%  15.456,00 
    ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  79.856,00 

 
- Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 361 και επόμενα του Ν.4412/2016. 
 
- Επίσης  για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης, για την παρούσα σύμβαση, δεν υφίστανται προθεσμίες για την αναστολή 
υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 364 του Ν.4412/2016, όπως η συγκεκριμένη παράγραφος 2 έχει προστεθεί με την 
παρ. 41 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
 

σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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