
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   22./11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 40602 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                              
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : 1) Έγκριση  Πρακτικού No.1 (40236/20-11-2018) Επαναληπτικού Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής 
δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ0030853752 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου την   
εταιρεία ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ 
 
`Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 
παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

5. την 286/2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
της εν θέµατι υπηρεσίας 

6. την αριθµ   254/11-6- 2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  
εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. i) 35.6275.0005 µε 
την ονοµασία «δαπάνες καθαρισµού και κοπής υψηλών –επικίνδυνων δένδρων   µε ποσό 
72.974,00  (ΑΑΥ 488) β) η από 15/2018 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και η 
τροποποίηση αυτής  και γ) οι όροι του συνοπτικού  διαγωνισµού 

7. την αριθµ   295/10-7-2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  
εγκρίθηκαν : α) το Πρακτικό Νο.1 (22904/03-7-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» και τον κηρύσσει άγονο,  και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας µε τους ίδιους όρους, την ίδια µελέτη και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισµού. 

8. την αριθµ   351/10-9-2018   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  
εγκρίθηκαν : α) το Πρακτικό Νο.1 (26095/03-08-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» και τον κηρύσσει άγονο,  και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας µε τους ίδιους όρους, την ίδια µελέτη και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισµού. 

9. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 32771/3952/10-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία 
προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός . Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν 
οι ακόλουθες:  

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως την …Τρίτη  
23/10/2018  
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου  
(1ος όροφος) 

Τετάρτη 24/10/2018  
& ώρα 10:00-10:30 πµ 

 

Την Τετάρτη στις  24/10/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού και κοπής υψηλών – 

επικίνδυνων δέντρων  » που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 254/11-6-2018 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να 
διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω υπηρεσίας.  
Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, είχαν κατατεθεί προσφορές από τις 
εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής 

1 ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ     

2 ∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΗ  BARDHYL GJATA   

 
10. Το Πρακτικό Νο.1 (40236/20-11-2018) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 

254/2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «……Στο 

∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 24η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 254/11-06-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για 
την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00€ ΣΥΜΠΕΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ 
ΤΙΜΗΣ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 32771/3952/10-10-2018)», ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 32776/10-10-2018 

έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για 

τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να 
καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 
� Για λογαριασµό της εταιρείας ∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΗ, κατέθεσε ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. Bardhyl Gjata. 
� Για λογαριασµό της εταιρείας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ , κατέθεσε ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. Κανατσέλης Πέτρος. 

  Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχόν 
κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές,  σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 
32771/3952/10-10-2018 ∆ιακήρυξης. Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού 
διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε 
η διακήρυξη στο άρθρο 2.4, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν. 
Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές 
προσφορές, ανά φύλλο. 
Κατά την εξέταση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι απαιτούνταν και από τους δύο συµµετέχοντες συµπληρωµατικές 
διευκρινήσεις, µε αποτέλεσµα την παύση της διαδικασίας και συνέχιση αυτής µετά την παροχή των ζητούµενων 
διευκρινήσεων όπως τους ζητήθηκε µε σχετικό email που τους εστάλη στις 26/10/18. 
Μετά την παροχή των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν η Επιτροπή καταλήγει στο ότι : τόσο οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, όσο και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών όλων των  συµµετεχόντων, είναι πλήρεις 
και οµόφωνα τους αποδέχεται, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από τη 
διακήρυξη.   
Εν συνεχεία ορίστηκε ως ηµέρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 07η Νοεµβρίου 2018 και ώρα 
10:00, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου, στον Άγιο Στέφανο και 
ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 05-11-18. 
Η Επιτροπή προχώρησε στην προγραµµατισµένη αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, οι οποίοι και είχαν 
τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο (σφραγισµένο και υπογεγραµµένο) κατά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης της 
Επιτροπής, στο χρόνο και τόπο που είχε καθοριστεί, µε παρουσία ενός εκ των δύο συµµετεχόντων, της εταιρείας της 
Μάγου Α. Σαπφώ.  
Οι προσφορές των συµµετεχόντων ήταν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και είχαν ως εξής:   
 

     ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% 

 ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ  54.651,00€ 67.767,24€ 

∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΗ 58.652,00€ 72.728,48€ 

 
 



Ολοκληρώνοντας τη σηµερινή συνεδρίαση (07-11-18), η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την 
έγκριση ως προσωρινού αναδόχου την εταιρεία της Μάγου Α. Σαπφώ, η οποία προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά για το σκοπό της παρούσης διακήρυξης…..».    

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1. Την  έγκριση του  Πρακτικού  Νο1. (40236/20-11-2018)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ µε ΑΦΜ 126939006  ∆ΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  µε 
έδρα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής  , Γράµµου 11 & Βείκου 4,   Τ.Κ. 14122,  τηλ: 6974144925, e-mail: 
magou_sapfo@hotmail.com  µε προσφερόµενη τιµή 67.767,24 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  
ως προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 
 

 

 
 

 
Συνηµµένα: 1) Το πρακτικ;o No. 1  της Ε∆ 40236/20-11-2018 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

   

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ  



 

 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 07-11-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ 40236 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1   

  

Τ.Κ.: 145 65  Άγιος Στέφανος   

Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1. 

  

 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 24η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10:30, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 254/11-06-2017 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00€ ΣΥΜΠΕΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 32771/3952/10-10-2018)», ύστερα από την 
αριθ. Πρωτ. 32776/10-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από 
τους: 
�  Μέξη Ευάγγελο, υπάλληλο του ∆ήµου,  
�  Τζαµασµπισβίδη Ιωάννη, υπάλληλο του ∆ήµου,  
�  Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλο του ∆ήµου. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 
δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν 
για να παραδώσουν τις προσφορές τους.  
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της 
επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 
 
� Για λογαριασµό της εταιρείας ∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΗ, κατέθεσε ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. 

Bardhyl Gjata. 
� Για λογαριασµό της εταιρείας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ , κατέθεσε ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. 

Κανατσέλης Πέτρος. 
 

Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να 
παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές,  
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 32771/3952/10-10-2018 ∆ιακήρυξης.  
 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
 

Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους 
φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4, αποσφράγισε τους 
κυρίως φακέλους των προσφορών, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τους 
φακέλους των τεχνικών προσφορών, µε την σειρά που κατατέθηκαν. Μονογραφήθηκαν δε και 
σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές 
προσφορές, ανά φύλλο. 
 



 
 

Κατά την εξέταση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι απαιτούνταν και από τους δύο 
συµµετέχοντες συµπληρωµατικές διευκρινήσεις, µε αποτέλεσµα την παύση της διαδικασίας και 
συνέχιση αυτής µετά την παροχή των ζητούµενων διευκρινήσεων όπως τους ζητήθηκε µε σχετικό 
email που τους εστάλη στις 26/10/18. 

Μετά την παροχή των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν η Επιτροπή καταλήγει στο ότι : τόσο οι 
φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, όσο και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών όλων των  
συµµετεχόντων, είναι πλήρεις και οµόφωνα τους αποδέχεται, καθώς περιελάµβαναν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από τη διακήρυξη. 
   
 Εν συνεχεία ορίστηκε ως ηµέρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 07η 
Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10:00, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Λ.Μαραθώνος 29 & 
Αθ.∆ιάκου, στον Άγιο Στέφανο και ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στις 05-11-18. 
 Η Επιτροπή προχώρησε στην προγραµµατισµένη αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών, οι οποίοι και είχαν τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο (σφραγισµένο και υπογεγραµµένο) 
κατά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής, στο χρόνο και τόπο που είχε καθοριστεί, µε 
παρουσία ενός εκ των δύο συµµετεχόντων, της εταιρείας της Μάγου Α. Σαπφώ. 
  
Οι προσφορές των συµµετεχόντων ήταν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και είχαν ως εξής:   

     ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% 

 ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ  54.651,00€ 67.767,24€ 

∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΗ 58.652,00€ 72.728,48€ 

 
 Ολοκληρώνοντας τη σηµερινή συνεδρίαση (07-11-18), η Επιτροπή προτείνει προς την 
Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση ως προσωρινού αναδόχου την εταιρεία της Μάγου Α. Σαπφώ, η 
οποία προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το σκοπό της 
παρούσης διακήρυξης.    
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
      
 
 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού   

1) Μέξης Ευάγγελος 
 
 
2) Τζαµασµπισβίδης Ιωάννης  
 
 
3) Σαββοπούλου Καλλιόπη 
 
 
 
 


