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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»  
 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας 

µε τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», προϋπολογισµού 7.936,00€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί την 

ανωτέρω επιχείρηση να καταθέσει την οικονοµική προσφορά της, στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Τετάρτη 22.07.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα 

µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 6664/06.07.2020 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

6.400,00 €  συν 1.536,00 € (24% Φ.Π.Α)  = 7.936,00€.  

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 35-6117.01 

µε εγκεκριµένη δαπάνη 8.060,00 ευρώ, σύµφωνα  µε τον προϋπολογισµό οικ. έτους 

2020 ο οποίος εγκρίθηκε µε την 36/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί 2
ης

 Αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2020  και η οποία εγκρίθηκε µε την 

546/44902/10.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

 Η δαπάνη θα καλυφτεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονοµικό Φορέα 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ 

∆/νση: ∆.∆ελεζίου 25 – Βόλος 

 

Ζαγορά, 20.07.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 7176 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 

την υποβολή του, (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή υπεύθυνη δήλωση 

σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.7αβ του Ν. 

4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, τόσο για την κύρια όσο και 

για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του 

ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 6664/06.07.2020 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 22/07/2020 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 6664/06.07.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση των εργασιών: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

1.Αντικείµενο εργασιών. 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου παρουσιάζει έλλειψη από εξειδικευµένο προσωπικό, 

πράγµα που αποτελεί εµπόδιο στην κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης. 

Η δαπάνη αφορά την ανάθεση των εργασιών για την συντήρηση χώρων πρασίνου σε 

κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Συγκεκριµένα, το αντικείµενο των εργασιών αφορά στο κλάδεµα και στην 

αποµάκρυνση προϊόντων κοπής (κλαδιά και ξύλα) που βρίσκονται σε πλατείες και 

γενικότερα στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

Συγκεκριµένα, στην πλατεία Αγ.Γεωργίου και Αγ.Παρασκευής της ∆.Ε.Ζαγοράς και 

στους κοινόχρηστους χώρους στο Χορευτό και Αγ.Σαράντα. Οι εργασίες αυτές δεν 

µπορούν να εκτελεστούν από τα συνεργεία της αρµόδιας υπηρεσίας, διότι δεν 

διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή και εµπειρία (κατάλληλο για 

εργασίες κλάδευσης) και κρίνοντας ότι υπάρχει άµεσος και προφανής κίνδυνος για 

την δηµόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και πρόκληση ζηµίας των ∆ηµοτικών 

συµφερόντων προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες µε 

ειδικότητα γεωπόνου, για την συντήρηση χώρων πρασίνου  που απαιτούν άµεση 

επέµβαση. 

Συνεπώς η παραπάνω υπηρεσία δεν µπορεί να εκτελεστεί µε το υπάρχον προσωπικό 

του ∆ήµου. 

Το κλάδεµα συνίσταται στη κοπή κλάδων, που εν δυνάµει µπορούν να προκαλέσουν 

τραυµατισµούς ή φθορά περιουσίας και στην περικοπή κλάδων που παρεµποδίζουν 

την ορατότητα σε δρόµους. Η µείωση του συνολικού όγκου του δένδρου θα γίνεται 

µε ταυτόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους. Έτσι µε τη µείωση του 

φυλλώµατος, µειώνεται η αντίσταση του δένδρου στον άνεµο και συνεπώς αυξάνεται 

η σταθερότητα του. 

 

 Ζαγορά,  06.07.2020 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 6664 



2. εξοπλισµός. 
 Το ύψος των δένδρων καθώς και οι δυσκολίες πρόσβασης σε αυτά καθιστούν 

απαραίτητη τη χρήση σκάλας ή σκαλωσιάς, κατάλληλου για εργασίες κλάδευσης. 

Αυτές θα πρέπει  θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής 

και λειτουργίας, εφοδιασµένο µε τις προβλεπόµενες άδειες και θα είναι κατάλληλο 

για την εκτέλεση των εργασιών κλάδευσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 

 

3. Εµπειρία και τεχνική κατάρτιση. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει σχετικό πτυχίο (πρασίνου ή δασοτεχνικό). Ο 

Ανάδοχος  θα είναι εφοδιασµένοι απαραιτήτως µε τα κατάλληλα είδη ατοµικής 

προστασίας (π.χ. κράνος, προστατευτικά υποδήµατα, φόρµα εργασίας κ.λπ.). 

 
4. Λοιπός εξοπλισµός. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τα κατάλληλα εργαλεία. Καλά 

συντηρηµένα και λειτουργικά αλυσοπρίονα χειρός, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 

ρυθµιζόµενου ύψους κοπής, τα απαραίτητα µικροεργαλεία (κλαδευτήρια, σκάλες, 

χειροπρίονα, σχοινιά, ταινίες σήµανσης κ.λπ.)  

 
5. Αποµάκρυνση προϊόντων κλάδευσης. 
Η συλλογή και η αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής (κλαδιά και ξύλα) γίνεται 

αυθηµερόν µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, η µεταφορά τους από τον τόπο των 

εργασιών και η απόρριψή τους σε χώρο που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αναθέτουσα 

αρχή, ανεξαρτήτου χιλιοµετρικής απόστασης σε θέση που επιτρέπεται, ώστε οι χώροι 

που θα εκτελούνται οι εργασίες να διατηρούνται πάντα καθαροί. Κατά τη µεταφορά 

πρέπει µε ευθύνη του αναδόχου να λαµβάνεται µέριµνα για την κάλυψη των προς 

απόρριψη υλικών, ώστε να µην ρυπαίνουν τα σηµεία από τα οποία διέρχονται τα 

οχήµατα µεταφοράς τους και να µην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχηµα, σε 

συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/16-12-2003) περί 

της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατοχής άδειας συλλογής και µεταφοράς 

στερεών αποβλήτων. 

 
6. Κριτήρια αποδοχής εργασίας. 
α. Αποµάκρυνση προϊόντων κοπής και καθαριότητα των χώρων από τα υπολείµµατα 

κλάδευσης. 

β. Κλάδεµα χαρακτηριστικό του είδους και του σχήµατος του δένδρου. 

γ. Έλεγχος σπασµένων κλάδων. 

δ. Θέση και καθαρότητα τοµών (λείες και πλάγιες προς τα κάτω). 

ε. Επιµέτρηση των δέντρων. 

 
7. Προϋπολογισµός 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 6.400,00 ευρώ, 
συν 1.536,00 ευρώ για ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, 

στον κωδικό Κ.Α. 35-6117.01 και µε CPV : 77340000-5 Κλάδεµα δέντρων και 
θάµνων 
 Έχει εγκριθεί µε την  υπ’ αριθµ. 36/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί 2

ης
 Αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2020  και η οποία εγκρίθηκε µε την 

546/44902/10.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. Η δαπάνη θα καλυφτεί 

από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 



Β./ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
 
 
ΣΧΕΤ. Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών 
δένδρων ύψους 2-5 m, σε δηµοτικές εκτάσεις κ.λπ. και πεσµένων δένδρων 
ανεξαρτήτου ύψους 
 
Κλάδεµα ή κοπή µικρών δέντρων σε δηµοτικές εκτάσεις και παράπλευρους χώρους 

οδών, µονοπατιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ανωτέρω αρχής. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνεται η δαπάνη µηχανηµάτων και εργαλείων και η δαπάνη αποµάκρυνσης 

των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 

υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

 
    (Τιµή ανά Τεµ.) 

   ΕΥΡΩ                        ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆έκα Ευρώ 
                                     AΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 10,00€ 
 
 
Άρθρο 2ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ  
ΣΧΕΤ. Ζ1  Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5352 

 

Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε τον τεµαχισµό σε µικρότερα 

τµήµατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των θάµνων και την αποµάκρυνση 

όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που 

επιτρέπεται, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του 

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΣΧΕΤ. Ζ1.3 Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος άνω του 1,50 m 
  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:    Τέσσερα Ευρώ   
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 4,00 
 
 

Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

α/α 

 
Ενδείξεις των Εργασιών 

 
Είδος Μονάδος 

 
Ποσότητα 

 
Τιµή Μονάδος 

 
∆απάνη 



1 

Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών 

δένδρων ύψους 2-5 m, σε δηµοτικές 

εκτάσεις κ.λπ. 

 

Τεµ. 310,00 10,00 3.100,00 

 

Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου 

θάµνου µε ύψος άνω του 1,50 m 

 

 

Τεµ. 825,00 4,00 3.300,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6.400,00€ 
    Φ.Π.Α. 24% 1.536,00€ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.936,00€ 

 

 

 

 

 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


