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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:106/02.01.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              1η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 02.01.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2η Ιανουαρίου 2018, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 56975/29.12.2017 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 29.12.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  Αντιπρόεδρος της Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «    « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «    « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.         «    « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Δ.Σ      Μέλος της Ο.Ε.         

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –003–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για 

την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 56244/21-12-2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α’) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας 

και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και 

Κοινοτήτων», 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί 

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής,  
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 Την υπ αρ 322/2-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΥΔΑΩΕΒ-63Μ)  με την 

οποία εγκρίνεται η εκποίηση οχημάτων , που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα από τη 

Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. 

 Την υπ΄ αριθμ. 483/23-11-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΦΞΠΩΕΒ-Ζ02) 

καταρτίσεως των όρων της διακήρυξης, 

 Το από 20/12/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, για την εκποίηση 

εγκαταλειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου  

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε  για: 

1. Την έγκριση του Πρακτικού.  

2. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου στην πλειοδότρια εταιρία:  

ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη θέση ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

έναντι τιμήματος 137,00€ /όχημα  τίμημα το οποίο κρίνεται αποδεκτό διότι υπερβαίνει το ελάχιστο όριο 

της πρώτης προσφοράς (120€ /όχημα) , όπως αυτό καθορίστηκε με την αριθμ. 258/25-06-2015 

απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ιλίου, αλλά και διότι αναπτύχθηκε αξιόλογος ανταγωνισμός μεταξύ των 

πέντε (5) συμμετεχόντων εταιριών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την εκποίηση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, ως 

κατωτέρω: 

 
Πρακτικό δημοπρασίας 

 
Στο Ίλιον σήμερα την 20η Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου,  η επιτροπή δημοπρασιών η 

οποία συγκροτήθηκε με την 478/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω2ΚΥΩΕΒ-ΩΨΧ), για την 

διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ. που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και 

αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της 

Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου, με τελικό σκοπό την 

ανακύκλωσή τους 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

Πατσούρης Διονύσης Αναπληρωτής  Δημάρχου σύμφωνα με την 129/10751/13-3-17 Απόφαση 
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Κανελλόπουλος Γεώργιος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής. 

Γκόγκος Κων/νος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής. 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 Την με αριθμό 322/2-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΥΔΑΩΕΒ-63Μ)  με την 

οποία εγκρίνεται η εκποίηση οχημάτων , που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα από τη Δ/νση 

Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. 

Την με αριθμό  25/19-1-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω9ΒΥΩΕΒ-ΧΨ1) περί ορισμού της 

επιτροπής  εκτίμησης τιμήματος κινητών πραγμάτων. 

Την από 24/11/2017 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 186 του Ν3463/2006 για εκτίμηση τιμήματος 

κινητών πραγμάτων. 

Την με αριθμό  483/23-11-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΦΞΠΩΕΒ-Ζ02) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

Την με αριθμό 53200/04-12-2017 διακήρυξη (ΑΔΑ:69ΥΝΩΕΒ-ΛΔ0)  και όλα τα στοιχεία του φακέλου για 

την διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας κάλεσε   τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν για να 

πλειοδοτήσουν με προφορικές προσφορές και τιμή εκκίνησης στο ποσό των 120,00 € /όχημα (για 

παραλαβή με ίδια μέσα της εταιρείας)  

Ενδιαφέρον για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εκδήλωσαν πέντε (5) συμμετέχοντες.  

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, 

ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος προσφοράς της εταιρείας: 

ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 
ΠΔ 116/04) 

9.1 ΝΑΙ 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 9.2 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 
αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04 

9.3 ΝΑΙ 
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Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση (του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να 
αναγράφει ότι: - έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και              
ανεπιφύλακτα. 

9.4 ΝΑΙ 

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αστυνομικής του ταυτότητας. 

9.5 ΝΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 9.6 ΝΑΙ 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 9.7 ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 9.8 ΝΑΙ 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄αριθμ.(2) φάκελος προσφοράς της εταιρείας : 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 
ΠΔ 116/04) 

9.1 ΝΑΙ 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 9.2 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 
αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04 

9.3 ΝΑΙ 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση (του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να 
αναγράφει ότι:   -  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και              
ανεπιφύλακτα. 

9.4 ΝΑΙ 

 Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αστυνομικής του ταυτότητας. 

9.5 ΝΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  9.6 ΝΑΙ 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 9.7 ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 9.8 ΝΑΙ 

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος προσφοράς της εταιρείας: 
Κ& Β ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ Ε.Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 
ΠΔ 116/04) 

9.1 ΝΑΙ 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 9.2 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 
αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04 

9.3 ΝΑΙ 
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Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση (του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να 
αναγράφει ότι:   -  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και              
ανεπιφύλακτα. 

9.4 ΝΑΙ 

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αστυνομικής του ταυτότητας. 

9.5 ΝΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  9.6 ΝΑΙ 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 9.7 ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 9.8 ΝΑΙ 

 
Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος προσφοράς της εταιρείας:  
ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 
ΠΔ 116/04) 

9.1 ΝΑΙ 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 9.2 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 
αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04 

9.3 ΝΑΙ 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση (του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να 
αναγράφει ότι:   -  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και              
ανεπιφύλακτα. 

9.4 ΝΑΙ 

 Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αστυνομικής του ταυτότητας. 

9.5 ΝΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  9.6 ΝΑΙ 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 9.7 ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 9.8 ΝΑΙ 

 
 
Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (5) φάκελος προσφοράς της εταιρείας: 
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 
ΠΔ 116/04) 

9.1 ΝΑΙ 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 9.2 ΝΑΙ 
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Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως 
αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04 

9.3 ΝΑΙ 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση (του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να 
αναγράφει ότι:   -  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και              
ανεπιφύλακτα. 

9.4 ΝΑΙ 

 Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αστυνομικής του ταυτότητας ή βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής 

9.5 ΝΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  9.6 ΝΑΙ 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 9.7 ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 9.8 ΝΑΙ 

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων και αφού βρέθηκαν ορθώς 
κατατεθειμένα δεν αποκλείεται κανείς από το επόμενο στάδιο της δημοπρασίας από τους ως άνω 
συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που έχουν πλήρεις φακέλους και δικαιούνται να 
πλειοδοτήσουν είναι οι κάτωθι: 
 

Α.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

2 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 

3 Κ& Β ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ Ε.Ε. 

4 ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

5 ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

 
Οι προσφορές των πλειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών. Πάσα προσφορά είναι 

δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη όπως ορίζει το άρθρο 5 

παρ.2 ΠΔ 270/81. 

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής:  

Εγκαταλειμμένα οχήματα εντός πόλεως: 120,00 € /όχημα  

(τα οχήματα παραλαμβάνονται με ίδια μέσα της εταιρείας)  

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας 

της Δημοπρασίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών ξεκίνησε η φανερή πλειοδοτική δημοπρασία 

από τις επιχειρήσεις με τη σειρά καταγραφής τους 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1
η
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ευρώ/όχημα 
 

2
η
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ευρώ/όχημα 
 

3
η
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ευρώ/όχημα 
4

η
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ευρώ/όχημα 
5

η
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ευρώ/όχημα 

1.ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

121,00 128,00       ___       ___ ___ 

2.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 

124,00 129,00 135,00       ___ ___ 

3. Κ& Β ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ Ε.Ε. 125,00 130,00        ___ 137,00 ___ 

4. ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Π.Ε. 

126,00 131,00 136,00      ___ ___ 

5.ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

127,00      ___        ___       ___ ___ 

 

 
Μετά την αναφώνηση της τελευταίας προσφοράς κηρύσσεται περαιωθείσα  η δημοπρασία και 
ανακηρύσσεται πλειοδότρια η εταιρεία : ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη αποζημίωση 137,00 Ευρώ/όχημα . 
 
Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα 
θα εγκριθεί από την οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 και του 
άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

2. Κατακυρώνει τη δημοπρασία υπέρ της εταιρείας ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη αποζημίωση 137,00 Ευρώ/όχημα  

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της 

σύμβασης.  

 

 

 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                              Κουμαραδιός Γ.,Γκόγκος Κ.,       

                                         Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                           Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.    

            

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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