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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 
Τηλ.: 210 6604655,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                        Αριθ. Αποφ 166/2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Παλλήνης  της 27-05-2020. 
 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) και ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου. 

 

Σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2020 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 24/18-05-2020 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 

του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 

εννέα (9) μέλη.  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κανένας 

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ  

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 

Ο δήμαρχος, έχοντας υπόψη: 
 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
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2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

(ΦΕΚ A΄ 34/2015). 

7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν 

τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016. 

9. Το τεύχος 12/2020 μελέτη Τ.Υ. με τίτλο: «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)». 

10. Το πρωτογενές αίτημα 20REQ006532212/06-04-2020. 

11.  Την υπ΄ αριθμ. 9699/07-04-2020 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Μίσθωση 

φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)». 

12. Το υπ΄ αριθμό 9701/07-04-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση 

φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)». 

13. Την υπ΄ αριθμό ΑΑΥ 777/07-04-2020  με αριθμό πρωτοκόλλου  9720/07-04-2020    Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ6ΨΓΒΩΞΚ-ΤΩΒ)  με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη Μίσθωση φορτωτή 
εκσκαφέα (τύπου JCB) και διαθέτουμε πίστωση ύψους  € ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ  ( 42.966,00 ), για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 30.6234.0004 (Μίσθωση φορτωτή 

εκσκαφέα (τύπου JCB)  ) οικ. έτους 2020 για την  Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) που 
αφορά Τακτικά έξοδα. 

14. Την υπ΄ αριθμό  ΑΑΥ 778/07-04-2020  με αριθμό πρωτοκόλλου  9719/07-04-2020    Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ψ24ΦΩΞΚ-Τ5Ζ)  με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη Μίσθωση 
φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCB καθαριότητας και διαθέτουμε πίστωση ύψους  € ΕΝΝΙΑ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  ( 9.820,00 ), για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 20.6233.0002  (Μίσθωση 

φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCB καθαριότητας) οικ. έτους 2020 για την  Μίσθωση φορτωτή 
σκαπτικού μηχανήματος JCB καθαριότητας αφορά Τακτικά έξοδα. 

15. Το υπ΄ αριθμό  20REQ006538417/07-04-2020  Εγκεκριμένο αίτημα. 
16. Την  με αριθμό 123/2020 ΑΔΑ: ΨΓΑΧΩΞΚ-98Βαπόφαση οικονομικής επιτροπής με την  οποία: 

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμό 12/2020 μελέτη «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)» και 
του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού. Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει με την διενέργεια 

Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117   του Ν 4412/2016 με κριτήριο 
κατακύρωσης τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στο προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
Καταρτίζονται οι όροι διακήρυξης (6ΤΒ8ΩΞΚ-ΑΞΞ) και η δημοσίευση της περίληψης -προκήρυξης –
μελέτης με  αριθμό 20PROC006584448 /15-04-2020 στο ΚΗΜΗΔΗΣ.   

17. Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης 

είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 
18. Τον  κωδικό αριθμό με την αντίστοιχη εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 Κ.Α. 30.6234.0004 Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)  πίστωση 42.966,00 και  
20.6233.0002  Μίσθωση φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCB καθαριότητας πίστωση 9.820,00  €. 

19. Την υπ΄ αριθμό  136/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΣΔΩΞΚ-Ο6Ω) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίνεται  το πρακτικό διαγωνισμού της 27ης του μηνός Απριλίου 2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)» και 

αναδεικνύεται  προσωρινός ανάδοχος για την την υπηρεσία «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου 
JCB)» ο οικονομικός φορέας ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ χωματουργικές εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. 
Πάντες, Γέρακας Τ.Κ. 15344,  Αττική, ΑΦΜ 106126864, ΔΟΥ Παλλήνης, Τηλέφωνο 6944783364, 
email: anastasioskorros1@gmail.com», με συνολική προσφορά για διακόσια πενήντα οκτώ (258) 
ημερομίσθια, πενήντα μία  χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά  ευρώ και είκοσι λεπτά (51.187,20 €) 

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% και   δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α 24%  σαράντα μία  χιλιάδες διακόσια 

ογδόντα ευρώ (41.280,00 €) και τιμή τεμαχίου (Ημερησία μίσθωση μηχανήματος φορτωτή-
εκσκαφέα τύπου JCB) εκατόν εξήντα ευρώ (160 €) χωρίς της δαπάνης Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με την 
οικονομική-τεχνική προσφορά της εταιρείας και τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους  12/2020 
μελέτης.  

20. Το υπ΄ αριθμό πρωτ.: 12097/13-05-2020 προς την επιχείρηση ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
χωματουργικές εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. Πάντες, Γέρακας Τ.Κ. 15344,  Αττική, ΑΦΜ 106126864, 
ΔΟΥ Παλλήνης, Τηλέφωνο 6944783364, email: anastasioskorros1@gmail.com», με το οποίο 

ενημερώνετε για την 136/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΣΔΩΞΚ-Ο6Ω) 
προσωρινός ανάδοχος και καλείται για την προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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21. Το υπ΄ αριθμό πρωτ.: 12629/18-05-2020 της επιχείρησης ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ χωματουργικές 

εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. Πάντες, Γέρακας Τ.Κ. 15344,  Αττική, ΑΦΜ 106126864, ΔΟΥ Παλλήνης, 
Τηλέφωνο 6944783364, email: anastasioskorros1@gmail.com» με το οποίο προσκομίζονται 
εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

22. Το πρακτικό 18/05/2020 της επιτροπής διαγωνισμού έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
      

Σύμφωνα με το οποίο  υποβλήθηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου τα οποία εκλέχθηκαν  και είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης    

 

Δικαιολογητικά  κατακύρωσης: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (06-03-2020), από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση (25-02-2020) 
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης δικογράφου – αίτησης συνδιαλλαγής – 

εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν.3588/2007) (20-02-2020). 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων (20-02-2020). 

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Αναστάσιος Κορρός (19-02-2020). 
6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (προσωπική (ισχύς 30-05-2020) 

7. Ασφαλιστική ενημερότητα (ισχύς 17-08-2020). 
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ) δεν 
υποχρεούται σε επικουρική κάλυψη. 

9.  Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ (14-06-2020). 
10. Γενικό Πιστοποιητικό (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 86978902000 (14-04-2020) 
11. Υπεύθυνη δήλωση Σ.ΕΠ.Ε σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού, δηλώνοντας ότι: 

δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση μέσα σε χρονικό διάστημα (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : 
αα) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ 1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε  ισχύει, ως "υψηλής" ή "πολύ 
υψηλής" σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δυο πράξεις επιβολής προστίμου από αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

12. Υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού ΣΕΠΕ. 
13.   Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ) 
14.   Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών 

 

Και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27•05•2016 τεύχος Α’) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

5. Την υπ΄ αριθμό 136/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΣΔΩΞΚ-Ο6Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  
εγκρίνονται τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. για την υπηρεσία  με τίτλο: «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα 
(τύπου JCB)» και κήρυξη προσωρινού αναδόχου (μειοδότη). 

6. Το υπ΄ αριθμό 12097/13-05-2020 έγγραφο της υπηρεσίας με την οποία καλείται ο προσωρινός 
ανάδοχος ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ χωματουργικές εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. Πάντες, Γέρακας 
Τ.Κ. 15344,  Αττική, ΑΦΜ 106126864, ΔΟΥ Παλλήνης, Τηλέφωνο 6944783364, email: 
anastasioskorros1@gmail.com για την προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 15 της διακήρυξης. 

7. Το υπ΄ αριθμό έγγραφο 12629/18-05-2020 με το οποίο αποστέλλονται τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ χωματουργικές εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. Πάντες, Γέρακας Τ.Κ. 

15344,  Αττική, ΑΦΜ 106126864, ΔΟΥ Παλλήνης, Τηλέφωνο 6944783364, email: 

anastasioskorros1@gmail.com 

8. Το πρακτικό της 18ης  Μαΐου  2020 ημέρα Δευτέρα Επιτροπής διαγωνισμού  για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 
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 Έγκριση του πρακτικού της 18ης  Μαΐου  2020 Επιτροπής διαγωνισμού  για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 
 Κατακύρωση του αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού, για 

την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)» στην  επιχείρηση ΚΟΡΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ χωματουργικές εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. Πάντες, Γέρακας Τ.Κ. 15344,  Αττική, 
ΑΦΜ 106126864, ΔΟΥ Παλλήνης, Τηλέφωνο 6944783364, email: anastasioskorros1@gmail.com.   

 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις  περαιτέρω ενέργειες  και την εκτέλεση της υπηρεσίας.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,  
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
 

 Την έγκριση του πρακτικού της 18ης  Μαΐου  2020 Επιτροπής διαγωνισμού  για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών. 

 Την κατακύρωση του αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)» στην  

επιχείρηση ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ χωματουργικές εργασίες, Γράμμου 16, Αγ. Πάντες, Γέρακας 

Τ.Κ. 15344,  Αττική, ΑΦΜ 106126864, ΔΟΥ Παλλήνης, Τηλέφωνο 6944783364, email: 
anastasioskorros1@gmail.com.   

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις  περαιτέρω ενέργειες  και την εκτέλεση της υπηρεσίας.  
 

 
Διαφωνεί το μέλος κ. Παναγιώτης Μερτύρης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 166/2020 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη 

Αθανάσιος Ζούτσος                                                 Έπονται 8 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΞΚ-ΩΔΘ
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