
                                                                                                                                                                   

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες υλοτομίας, 

περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και 
σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την 
πυρκαγιά του 2021». 

  Σχετ.: Η με αριθ. 410/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   
 

 
Ο Δήμος Αχαρνών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, 

απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες 

περιοχές του Δήμου, από την πυρκαγιά του 2021, σύμφωνα με την με αρ. 410/2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. 119/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

μελέτη της υπηρεσίας, να υποβάλλετε φάκελο προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Αχαρνών 

(Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα, Ισόγειο). 

Στον φάκελο της προσφοράς που θα κατατεθεί, εκτός των στοιχείων του αποστολέα, θα 

αναγράφονται τα εξής: 

Προς: Επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 

4412/2016. 

Φάκελος προσφοράς για τις «Εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, 

απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις 

πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Τηλ: 210 2415453 
E-mail: grdhm3@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Προς:   

 
 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  

 
                                 Αχαρνές, 16/09/2021 
 
                                 Αριθμ. πρωτ.: 36861 

 
 

1. Εταιρεία «Χρ. Αργυριάδης Εργοτεύκτων Μ. Ε.Π.Ε.»  
    Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 3 
    176 71 - Καλλιθέα  
    Τηλ: 210 3810503 
     E-mail: ergodom2018@gmail.com 
2. Εταιρεία «N.D.K. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»  
    Λασκαρίδου 52 
    176 76 - Καλλιθέα  
    Τηλ:  6944853387  
     E-mail: ndkgreece@gmail.com 
  
 
 





Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η υποβαλλόμενη προσφορά να πληροί τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή 

να μην υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε φάκελο προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου 

Αχαρνών. 

 
  

                    Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
 
 
 
             Σπυρίδων Βρεττός
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