
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 11/10/16 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :28298 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, πρόχειρου διαγωνισµού για για 
την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 24%. 
 
 
Με την 69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η διενέργεια της 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων).  
 
Με την 179/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν i) η πίστωση 
συνολικού ποσού 45.384,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε τίτλο «∆απάνες 
Καθαρισµού Υψηλών ∆ένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλ Κήπων και Κοινοχρήστων 
Χώρων» για την εξόφληση των σχετικών δαπανών, ii) οι τεχνικές προδιαγραφές 
της αριθµ. 12/2016 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και iii) καθορίσθηκαν οι 
όροι διακήρυξης. 
 

 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 16019/1022/13-06-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  29/06/2016. 
 
 Με την 282/12-09-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: 
Ι) αποκλείσθηκαν οι προσφορές των εταιρειών: α)ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
β)ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και γ)ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ   

ΙΙ) απορρίφθηκε η αριθµ. πρωτ. 20738/22-7-2016 ένσταση της εταιρίας HELLENIC 
WASTE RECYCLING S.A., στο σύνολο της κατά της συµµετοχής α) της εταιρίας 
«ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και β) της εταιρίας «ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ» 
ΙΙΙ) Έγιναν δεκτές οι προσφορές των προσφορών των εταιρειών:α) HELLENIC WASTE 
RECYCLING S.A. β)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  και γ)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
επειδή αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
 Η ανωτέρω  απόφαση κοινοποιήθηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε 
όλους τους συµµετέχοντες και ενηµερώθηκαν οι ενδιαφερόµενοι ΄ότι η Επιτροπή 
διαγωνισµού θα αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές τη ∆ευτέρα 26/09/2016 και ώρα 
13:00 µµ. 
 
 Τη ∆ευτέρα 26/09/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – 



 

περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)» 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 111/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνέταξε πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα, την 26 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 13:00 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών 
Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών Υπηρεσιών (70.), καθώς και των 
εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθ. 111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου, και κατόπιν της υπ' αριθ. Πρωτ. 16031/13-06-2016 έγγραφης 
πρόσκλησης για συνεδρίαση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1.  Κωστάκης ∆ηµήτριος -∆ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος,    

2.  Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ∆ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 

3.  Ραµπίδης Ελευθέριος – ∆ηµοτικός Υπάλληλος, τακτικό µέλος. 
 

για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου για για 

την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 

αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 και αφού ενηµερώθηκαν 
οι συµµετέχοντες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την 21/09/2016 προχώρησε στην 
αποσφράγιση και µονογραφή των οικονοµικών προσφορών όσων κρίθηκαν αποδεκτοί κατά 
το προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω εταιρειών: 

 
1)HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.    
2)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
 
 Στην συνεδρίαση της Ε.∆. για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 

παρευρέθηκε για την εταιρεία HELLENIC WASTE RECYCLING S.A. η κ. Παπαποστόλου 

Λαµπρινή. 

 Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές των 

υποψήφιων αναδόχων, όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Για την εταιρεία  HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.: 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  

Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 
12 µ. 

Ηµέρα 40 256,50€ 
10.260,00

€ 
Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 
22 µ. 

Ηµέρα 25 285,00€ 7.125,00€ 

ΟΜΑ∆Α Β  

Υπηρεσία διαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (8 µ3) 

Ηµέρα 25 209,00€ 5.225,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (15 µ3) 

Ηµέρα 20 228,00€ 4.560,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) µε δροµολόγιο 
απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 76,00€ 7.600,00€ 



 

Σύνολο: 
34.770,00

€ 

ΦΠΑ 24%: 8.344,80€ 

Γενικό Σύνολο: 
43.114,80

€ 

Για την εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Β  

Υπηρεσία διαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (8 µ3) 

Ηµέρα 25 150,00€ 3.750,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (15 µ3) 

Ηµέρα 20 180,00€ 3.600,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) µε δροµολόγιο 
απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 78,00€ 7.800,00€ 

Σύνολο: 
 

15.150,00
€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

3.636,00€ 

Γενικό Σύνολο: 
18.786,00

€ 

 
 

 

 

Για την εταιρεία ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  

Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 
12 µ. 

Ηµέρα 40 230,00€ 9.200,00€ 

Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 
22 µ. 

Ηµέρα 25 260,00€ 6.500,00€ 

Σύνολο: 
 

15.700,00
€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

3.768,00€ 

Γενικό Σύνολο: 
19.468,00

€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16019/13-06-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 

1022 διακήρυξη, 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

3. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

4. Την από 23-08-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ' αρ. 

20738/22-07-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας HELLENIC WASTE 

RECYCLING S.A, 

5. Την υπ’ αριθ. 282/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

6. Τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. 

η επιτροπή προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ προς την Οικονοµική Επιτροπή  



 

1) την ανάθεση της εργασίας κοπή ψηλών δένδρων (ΟΜΑ∆Α Α) στην εταιρεία ΤΣΟΥΠΡΟΣ  

∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των υπηρεσιών 

και 

2) την ανάθεση της εργασίας αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων (ΟΜΑ∆Α Β) στην εταιρεία 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των 

υπηρεσιών. 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ 28/80 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και τα Πρακτικά τη Επιτροπής προτείνεται: 
 
 Ι) η έγκριση του Πρακτικού Νο2/26-09-2016 της Επιτροπής.  
 
 ΙΙ) τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως: 
 
α. για την οµάδα Α, η οποία και περιλαµβάνει τις εργασίες µε τίτλο «Υπηρεσία 
γερανοφόρου αυτοκινήτου 12 µ.» & «Υπηρεσία γερανοφόρου αυτοκινήτου 22 µ.». 
στην εταιρία ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ µε ΑΦΜ 301572612, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ  αντί 
του συνολικού ποσού των €19.468,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά οι τιµές 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα: 
 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  

Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. 

Ηµέρα 40 230,00€ 9.200,00€ 

Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. 

Ηµέρα 25 260,00€ 6.500,00€ 

Σύνολο: 
 

15.700,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

3.768,00€ 

Γενικό Σύνολο: 19.468,00€ 

 
β. για την οµάδα Β, η οποία και περιλαµβάνει τις εργασίες µε τίτλο «Υπηρεσία 
διαξονικού φορτηγού αρπάγης (8 µ3)», «Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού αρπάγης 
(15 µ3)» & «Κάδος µπαζών (7 µ3) µε δροµολόγιο απόρριψης» στην εταιρία  
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ΑΦΜ 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  αντί του συνολικού 
ποσού των €18.786,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά οι τιµές παρουσιάζονται 
στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Εργασία  

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Β  

Υπηρεσία διαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (8 µ3) 

Ηµέρα 25 150,00€ 3.750,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού 
φορτηγού αρπάγης (15 µ3) 

Ηµέρα 20 180,00€ 3.600,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) µε 
δροµολόγιο απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 78,00€ 7.800,00€ 



 

Σύνολο: 
 

15.150,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

3.636,00€ 

Γενικό Σύνολο: 18.786,00€ 

 
ΙΙΙ) την αποδέσµευση του ποσού των 7.130,00 από το Κ.Α.. 35.6275.0004 (ΠΑΥ 
673/2016) µε την ονοµασία «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος  
(Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» - 
 
 
 
Κοινοποίηση: 1. Τµήµα Λογιστηρίου 
                    . ∆/νση Περιβάλλοντος  
Συν.   

1. Πρακτικό Νο2/26-09-2016 της Επιτροπής 
 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Άγιος Στέφανος, 26-09-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
Τ.Κ.: 14565 Άγιος Στέφανος 
Τηλέφωνο: 2132030600 
Αριθ. Fax: 2132030630 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2  
 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 111/2016 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου,  για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 
αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 
45.384,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα, την 26 Σεπτεµβρίου 2016, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, 
εργασιών και µεταφορών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20.), 
Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων 
(45), Λοιπών Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής 
των αυτοκινήτων & οχηµάτων του ∆ήµου, που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθ. 
111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, και 
κατόπιν της υπ' αριθ. Πρωτ. 16031/13-06-2016 έγγραφης πρόσκλησης για 
συνεδρίαση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

4.  Κωστάκης ∆ηµήτριος -∆ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος,    

5.  Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ∆ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 

6.  Ραµπίδης Ελευθέριος – ∆ηµοτικός Υπάλληλος, τακτικό µέλος. 

 

για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου 

για για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή 

ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», 

προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 και αφού 

ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την 21/09/2016 
προχώρησε στην αποσφράγιση και µονογραφή των οικονοµικών προσφορών όσων 
κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω 
εταιρειών: 

 
1)HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.    

2)ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



 

3)ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

 Στην συνεδρίαση της  Ε.∆. για την αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών παρευρέθηκε για την εταιρεία HELLENIC WASTE RECYCLING S.A. η κ. 

Παπαποστόλου Λαµπρινή. 

  

 Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε τις προσφερόµενες 

τιµές των υποψήφιων αναδόχων, όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Για την εταιρεία  HELLENIC WASTE RECYCLING S.A.: 

 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  
Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. 

Ηµέρα 40 256,50€ 10.260,00€ 

Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. 

Ηµέρα 25 285,00€ 7.125,00€ 

ΟΜΑ∆Α Β  
Υπηρεσία διαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (8 µ3) 

Ηµέρα 25 209,00€ 5.225,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (15 µ3) 

Ηµέρα 20 228,00€ 4.560,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) µε 
δροµολόγιο απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 76,00€ 7.600,00€ 

Σύνολο: 
 

34.770,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

8.344,80€ 

Γενικό Σύνολο: 43.114,80€ 

 

Για την εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Β  
Υπηρεσία διαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (8 µ3) 

Ηµέρα 25 150,00€ 3.750,00€ 

Υπηρεσία τριαξονικού φορτηγού 
αρπάγης (15 µ3) 

Ηµέρα 20 180,00€ 3.600,00€ 

Κάδος µπαζών (7 µ3) µε 
δροµολόγιο απόρριψης  

Τεµάχιο 100 κάδοι 78,00€ 7.800,00€ 

Σύνολο: 
 

15.150,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

3.636,00€ 

Γενικό Σύνολο: 18.786,00€ 

 



 

Για την εταιρεία ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

 

Εργασία  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

ΟΜΑ∆Α Α  
Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 12 µ. 

Ηµέρα 40 230,00€ 9.200,00€ 

Υπηρεσία γερανοφόρου 
αυτοκινήτου 22 µ. 

Ηµέρα 25 260,00€ 6.500,00€ 

Σύνολο: 
 

15.700,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
 

3.768,00€ 

Γενικό Σύνολο: 19.468,00€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16019/13-06-2016 και µε αριθµό απόφασης 

δηµάρχου 1022 διακήρυξη, 

8. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

9. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

10. Την από 23-08-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

υπ' αρ. 20738/22-07-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας 

HELLENIC WASTE RECYCLING S.A, 

11. Την υπ’ αριθ. 282/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

12. Τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. 

 

η επιτροπή προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ προς την Οικονοµική Επιτροπή  

1) την ανάθεση της εργασίας κοπή ψηλών δένδρων (ΟΜΑ∆Α Α) στην εταιρεία 

ΤΣΟΥΠΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή στο 

σύνολο των υπηρεσιών και 

2) την ανάθεση της εργασίας αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων (ΟΜΑ∆Α Β) στην 

εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη 

τιµή στο σύνολο των υπηρεσιών. 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1.  Κωστάκης ∆ηµήτριος     

2.  Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη 

 

3.  Ραµπίδης Ελευθέριος  

 
 


