
  

                  
 
ελληνικη  δημοκρατια    
περιφερεια αττικης 
οικονομικη επιτροπη   αναρτητεα στο διαδικτυο 
δ/νση: λ. συγγρού 15 – 17 
τ.κ.: 117 43 αθήνα 

 τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
συνεδρίαση 63η 

απόφαση υπ’ αριθ. 2958/2018 
στην αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο κατάστημα της 
περιφέρειας αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-
2018. 
 

θέμα 67ο  
ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «κοπή δέντρων αείλανθων 
από την κεντρική νησίδα της π. ράλλη, στο μήκος από πειραιώς έως λ. κηφισού», προϋπολογισμού 
9.610,00€ με φπα 24%. 
παρόντες: 
ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, κος καραμάνος χρήστος και  
τα τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής κ.κ.: 

 στεργίου ιωάννα  
 μπαλάφας γεώργιος  
 σαπουνά αγγελική  

τα αναπληρωματικά μέλη: 
 λεβέντη αγγελική 
 μεταξά ειρήνη  
 χριστάκη μαρία 
 πελέκης ζαχαρίας 

απόντες:  
τα τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής κ.κ.: 

 αλεξίου αθανάσιος 
 δημάκος δημήτριος   
 τζίβα αιμιλία  
 καράμπελας κωνσταντίνος  
 βρύνα φωτεινή 
 μπαλού αλεξάνδρα 

χρέη γραμματέα της οικονομικής επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της περιφέρειας κα. αικατερίνη 
ασημακοπούλου 
  
 
αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της επιτροπής κ. καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
οικονομικής επιτροπής για την αριθ. πρωτ 12763/10-10-2018 εισήγηση της δ/νσης αναπτυξιακού 
προγραμματισμού, έργων και υποδομών πε αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
έχοντας υπόψη: 

1. το ν.3852/07.06.2010 (φεκ 87 α΄/7-6-2010), «νέα αρχιτεκτονική της  αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα καλλικράτης».  

2. την με αριθμ. 109290/39629/29 δεκεμβρίου 2016 (φεκ β΄ 4251) απόφαση του γενικού 
γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής «έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του 
περιφερειακού συμβουλίου περιφέρειας αττικής με την οποία τροποποιείται ο οργανισμός 
εσωτερικής υπηρεσίας της περιφέρειας αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
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66313/24553/05 σεπτεμβρίου 2017 (φεκ β’ 3051) απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης 
διοίκησης αττικής.          

3. το ν.4018/2011 (φεκ 215α’/30-9-2011) «ρύθμιση θεμάτων της περιφέρειας αττικής». 

4. το ν.4412/2016 (α' 147) “δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ εε και 2014/25/εε)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. την υπ’ αριθμ. 66/2017 απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αττικής, για τον ορισμό των 
μελών της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας αττικής και την υπ’ αριθμ. οικ.48105/06-03-
2017 απόφαση της περιφερειάρχη αττικής κ. ρένα δούρου για τον ορισμό του 
αντιπεριφερειάρχη και προέδρου της οικονομικής επιτροπής, κ χρ. καραμάνο. 

6. τη χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από την σαεπ 585, κωδικός έργου 
2014επ58500049 του π.δ.ε., σύμφωνα με τη συλλογική απόφαση έργων περιφέρειας αττικής 
του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας και ανάπτυξης. 

7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12673/09.10.2018 πρόσκληση προς τις εταιρείες «αναπτυξιακη πρασινου 
& σια ε.ε.», «φιλανταρακη μαρια του ιωαννη εδε» & «βιολιαπ ατεβε», για την υποβολή 
προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών του θέματος. 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 

1. στις 10/10/2018 υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της δ.δ.μ.υ (αρ. πρωτ. δ.δ.μ.υ. 
12761/10.10.2018, 12757/10.10.2018 & 12763/10.10.2018 αντίστοιχα) οι οικονομικές 
προσφορές των ανωτέρω εταιρειών. 

2. σύμφωνα με αυτές καταρτίστηκε ο ακόλουθος πίνακας : 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
αναπτυξιακη πρασινου & σια ε.ε. 7.595,00 € 9.417,80 € 
φιλανταρακη μαρια του ιωαννη εδε 7.672,50 € 9.513,90 € 
βιολιαπ ατεβε 7.517,50 € 9.321,70 € 

 

3. η σύμβαση που θα υπογραφεί από την παρούσα διαδικασία θα αφορά εργασίες κοπής όλων 
των δέντρων-ζιζανίων του είδους, αείλανθου (ailanthus altissima) γνωστός ως και 
βρωμοκαρυδιά ή βρωμόδεντρο, που βρίσκονται στην κεντρική νησίδα στο μήκος της π. ράλλη 
στο μήκος από πειραιώς έως λ. κηφισού. το είδος αυτό είναι ξενόφερτο και κατακτητικό προς 
την εγχώρια χλωρίδα. στα πλαίσια του έργου «συντήρηση βελτίωση και αποκατάσταση 
οδοστρωμάτων της οδού π. ράλλη & γρ. λαμπράκη περιφέρειας αττικής, αρμοδιότητας δκεσο» 
εκτός των άλλων γίνεται και αναμόρφωση-διαμόρφωση της κεντρικής νησίδας και των φυτών 
που υπάρχουν σε αυτή. προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εικόνα του πρασίνου 
της κεντρικής νησίδας, είναι απαραίτητη η κοπή και απομάκρυνση των αείλανθων.  

     κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1. την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «κοπή 
δέντρων αείλανθων από την κεντρική νησίδα της π. ράλλη, στο μήκος από πειραιώς έως λ. 
κηφισού», προϋπολογισμού 9.610,00€ (πλέον φπα), στην εταιρεία «βιολιαπ ατεβε» με 
αφμ:093307430 δου: φαε αθηνων, τηλ. επικοινωνίας: 210-5248043 στην συνολική τιμή της 
οικονομικής προσφοράς της, ποσού 9.321,70 € (εννεα χιλιαδες τριακοσια εικοσι ενα ευρω και 
ενενηντα λεπτα) με φπα, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 7.517,50 € 
 ΦΠΑ:  1.804,20 € 

 

2. τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη διεύθυνση διαχείρισης μητροπολιτικών υποδομών για τη 
συνέχιση της  διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέχρι  την υπογραφή της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του θέματος. 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η οικονομική επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

1. α. την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών 
«κοπή δέντρων αείλανθων από την κεντρική νησίδα της π. ράλλη, στο μήκος από πειραιώς έως λ. 
κηφισού», προϋπολογισμού 9.610,00€ (πλέον φπα), στην εταιρεία «βιολιαπ ατεβε» με 
αφμ:093307430 δου: φαε αθηνων, τηλ. επικοινωνίας: 210-5248043 στην συνολική τιμή της 
οικονομικής προσφοράς της, ποσού 9.321,70 € (εννεα χιλιαδες τριακοσια εικοσι ενα ευρω και 
ενενηντα λεπτα) με φπα, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 7.517,50 € 
 ΦΠΑ:  1.804,20 € 

 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη διεύθυνση διαχείρισης μητροπολιτικών υποδομών για τη 
συνέχιση της  διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέχρι  την υπογραφή της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του θέματος. 

 
 Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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