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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,21/11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 40251 
∆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, ανακήρυξη οριστικού 
αναδόχου του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 169.880,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
 
Με την αριθ.287/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών. 
 
Με την αριθµ. 286/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν: α) η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης β) η σχετική µελέτη και οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού  και γ) 
η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27189/3234/23-08-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC003595469 2018-08-23 προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός για τις  
24/09/2018 και µε ηµεροµηνιά αποσφράγισης την 28/09/2018.  
 
Με την αριθ. 380/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η εταιρία µε την 
επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», µε ΑΦΜ. 059049256, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 
και µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, ανακηρύχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού διαγωνισµού µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµίσηµων Υλικών».  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  απέστειλε µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ πρόσκληση για την υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 31/10/2018. Ο προσωρινός ανάδοχος 
ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθ. πρωτ. 38587/7-11-018 φάκελο 
δικαιολογητικών.      
 
Τη Τετάρτη 14/11/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής 
βιοαποδοµήσιµων υλικών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και 
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο3/14-11-2018 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Προµήθεια Παροχής 
Υπηρεσιών Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» (Προϋπολογισµού 169.880,00€ 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). 
Αριθµός ∆ιακήρυξης 3234/27189/23.08.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 
 

1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

2. Μέξη Ευάγγελο, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

3. Χαλκιαδάκη Ελένη, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

 
Ανέβασε µέσω του συστήµατος στις 31.10.2018 Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον 
προσωρινό ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, όπως 
αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 390/16.10.2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Α∆Α: 6ΠΩ7Ω93-Κ5Λ). 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 14.11.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
καταχώρησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δώδεκα (12) ηµερών, 
και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 38587/7.11.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.9.2 της 
διακήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

1. Ποινικό Μητρώο Παυλάκης Κωνσταντίνος εν ισχύ 
2. Ένορκη Βεβαίωση µε ηµεροµηνία 6/11/2018 για την µη επιβολή προστίµου 

για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ‘’υψηλής’’ ή ‘’πολύ υψηλής’’ 
σοβαρότητας 

3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση εν ισχύ 

4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κατάθεσης δικογράφου 
πτωχεύσεων εν ισχύ 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κήρυξη σε κατάσταση 
πτώχευσης εν ισχύ 

6. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας περί εγγραφής της 
εταιρείας στα µητρώα και αναφορά των κωδικών δραστηριότητάς της 

7. Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ 
8. Ασφαλιστική ενηµερότητα για την εταιρεία εν ισχύ 
9. Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Κ. Παυλάκη εν ισχύ 
10. Επανεκτυπώσεις από ∆ΟΥ Γαλατσίου για έναρξη εργασιών και µεταβολή 

στοιχείων 
11. Φορολογικά στοιχεία για τα έτη 2015-2016-2017 
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12. Υ.∆. περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρ. 74 Ν. 
4412/2016 

13. Υ.∆. περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4 της 
διακήρυξης 

14. Υ.∆. περί υποχρέωσης συµµόρφωσης στις εντολές της Υπηρεσίας 
 
Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής: 
 

1. Κατάλογος Οχηµάτων 
2. Ποινικό Μητρώο Παυλάκης Κ. εν ισχύ 
3. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κήρυξη σε κατάσταση 

πτώχευσης εν ισχύ 
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κατάθεσης δικογράφου 

πτωχεύσεων εν ισχύ 
6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη θέσεως σε αναγκαστική 

διαχείριση εν ισχύ 
7. Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ 
8. Έναρξη και µεταβολή εργασιών ∆ΟΥ 
9. Ασφαλιστική ενηµερότητα για την εταιρεία εν ισχύ 
10. Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Κ. Παυλάκη εν ισχύ 
11. Υ.∆. περί υποχρέωσης συµµόρφωσης στις εντολές της Υπηρεσίας 
12. Υ.∆. περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4 της 

διακήρυξης 
13. Ένορκη Βεβαίωση µε ηµεροµηνία 6/11/2018 για την µη επιβολή προστίµου 

για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ‘’υψηλής’’ ή ‘’πολύ υψηλής’’ 
σοβαρότητας 

14. Υ.∆. περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρ. 74 Ν. 
4412/2016 

15. Ασφαλιστήριο εν ισχύ για το όχηµα ΙΤΡ 6339 
16. Ασφαλιστήριο εν ισχύ για το όχηµα ΥΝΥ 2717 

 
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της 
διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί 
η παροχή υπηρεσιών Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών στην εταιρεία 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε έδρα ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 11146, ΑΦΜ: 
059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ E-mail: pantpavl@yahoo.gr µε προσφερόµενη 
συνολική τιµή 163.060,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 155 31.000,00 7440 38.440,0
0 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 

Ηµέρα 300 335 100.500,00 2412
0 

124.620,
00 
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Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

      ΓΕΝΙ
ΚΟ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

163.060,
00€ 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27189/3234/23-08-2018Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC003595469 2018-08-23)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το Πρακτικό Νο3/14-11-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο3/14-11-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», 
µε ΑΦΜ. 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, και µε έδρα επί της οδού Τσακάλωφ 
9 Τ.Κ. 11146 Αθήνα, ως οριστικό ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισµού µε 
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Αποκοµιδής Βιοαποδοµίσηµων Υλικών», 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα : 

 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 155 31.000,00 7440 38.440,00 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 335 100.500,00 24120 124.620,00 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

163.060,00€ 
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γιατί η προσφορά του και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της 
διακήρυξης. 

 
 

Κοινοποίηση:  ∆/νση Περιβάλλοντος   
           

Συν.  Το αριθµ. Νο3/14-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 14.11.2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Επιτροπή της υπ’ αρ. 286/2018 ΑΟΕ  
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

 

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
 

Αριθ. Fax: 2132030630  
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Προµήθεια Παροχής 
Υπηρεσιών Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» (Προϋπολογισµού 169.880,00€ 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). 
Αριθµός ∆ιακήρυξης 3234/27189/23.08.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 286/2018 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 
 

4. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Πρόεδρο 

5. Μέξη Ευάγγελο, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

6. Χαλκιαδάκη Ελένη, Υπάλληλο του ∆ήµου ως Μέλος 

 
Ανέβασε µέσω του συστήµατος στις 31.10.2018 Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον 
προσωρινό ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, όπως 
αυτός αναδείχθηκε από την υπ’ αριθµ. 390/16.10.2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Α∆Α: 6ΠΩ7Ω93-Κ5Λ). 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 14.11.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
καταχώρησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δώδεκα (12) ηµερών, 
και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 38587/7.11.2018. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.9.2 της 
διακήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

15. Ποινικό Μητρώο Παυλάκης Κωνσταντίνος εν ισχύ 
16. Ένορκη Βεβαίωση µε ηµεροµηνία 6/11/2018 για την µη επιβολή προστίµου 

για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ‘’υψηλής’’ ή ‘’πολύ υψηλής’’ 
σοβαρότητας 
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17. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση εν ισχύ 

18. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κατάθεσης δικογράφου 
πτωχεύσεων εν ισχύ 

19. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κήρυξη σε κατάσταση 
πτώχευσης εν ισχύ 

20. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας περί εγγραφής της 
εταιρείας στα µητρώα και αναφορά των κωδικών δραστηριότητάς της 

21. Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ 
22. Ασφαλιστική ενηµερότητα για την εταιρεία εν ισχύ 
23. Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Κ. Παυλάκη εν ισχύ 
24. Επανεκτυπώσεις από ∆ΟΥ Γαλατσίου για έναρξη εργασιών και µεταβολή 

στοιχείων 
25. Φορολογικά στοιχεία για τα έτη 2015-2016-2017 
26. Υ.∆. περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρ. 74 Ν. 

4412/2016 
27. Υ.∆. περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4 της 

διακήρυξης 
28. Υ.∆. περί υποχρέωσης συµµόρφωσης στις εντολές της Υπηρεσίας 

 
Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής: 
 

17. Κατάλογος Οχηµάτων 
18. Ποινικό Μητρώο Παυλάκης Κ. εν ισχύ 
19. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας 
20. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κήρυξη σε κατάσταση 

πτώχευσης εν ισχύ 
21. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη κατάθεσης δικογράφου 

πτωχεύσεων εν ισχύ 
22. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη θέσεως σε αναγκαστική 

διαχείριση εν ισχύ 
23. Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ 
24. Έναρξη και µεταβολή εργασιών ∆ΟΥ 
25. Ασφαλιστική ενηµερότητα για την εταιρεία εν ισχύ 
26. Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Κ. Παυλάκη εν ισχύ 
27. Υ.∆. περί υποχρέωσης συµµόρφωσης στις εντολές της Υπηρεσίας 
28. Υ.∆. περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4 της 

διακήρυξης 
29. Ένορκη Βεβαίωση µε ηµεροµηνία 6/11/2018 για την µη επιβολή προστίµου 

για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ‘’υψηλής’’ ή ‘’πολύ υψηλής’’ 
σοβαρότητας 

30. Υ.∆. περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρ. 74 Ν. 
4412/2016 

31. Ασφαλιστήριο εν ισχύ για το όχηµα ΙΤΡ 6339 
32. Ασφαλιστήριο εν ισχύ για το όχηµα ΥΝΥ 2717 

 
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της 
διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί 
η παροχή υπηρεσιών Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών στην εταιρεία 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε έδρα ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 11146, ΑΦΜ: 
059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ E-mail: pantpavl@yahoo.gr µε προσφερόµενη 
συνολική τιµή 163.060,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 



8 

 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 15m3 

Ηµέρα 200 155 31.000,00 7440 38.440,00 

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 
Απορριµµάτων 
µε Φορτηγό 
Αρπάγη 28m3 

Ηµέρα 300 335 100.500,00 24120 124.620,00 

      ΓΕΝΙΚ
Ο 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

163.060,00
€ 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
Η Επιτροπή 
 
1. Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ 
 
2. Μέξης Ευάγγελος 
 
3. Χαλκιαδάκη Ελένη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο: 
Φάκελος ∆ιαγωνισµού 
 


