
                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 23ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 201 

Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού  2
ου

 σταδίου αποσφράγιση οικονομικών προσφορών διενέργειας ανοικτού άνω των 

ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισµού: «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 
 

Σήμερα την 16η  του μήνα  Νοεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 
10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 21097/12-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε 

νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. 

Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 

αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 

1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: 

«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά 

το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος).  

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση του 1

ου
  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1) Τροποποίηση-Διόρθωση της 

υπ΄αριθμ.190/2020 Απ. Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». 

ΑΔΑ: 6Θ3ΣΩΗ3-ΛΑ0



Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία– εγκρίνουν την 

ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 8
ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας  διάταξης,  κατόπιν του με 

αριθμ. 19969/27-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών, προτείνοντας την έγκρισή 

του όπως παρακάτω: 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρακτικό 2

ου
 σταδίου αποσφράγιση οικονομικών προσφορών διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
 

α) υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ : 18059 - 02/10/2020 - Πρακτικό 1ου σταδίου-Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 
 

 

Στο Χαϊδάρι την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 09.30 η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών έτους 2020 

για την «Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε 

την υπ’ αρ. 143/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειµένου να 

προβεί στην αξιολόγηση των  οικονοµικών προσφορών για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού – 

Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

µηχανολογικού εξοπλισµού», σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 14468/2020 Διακήρυξη. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

Κουριδάκης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, προέδρος 

Ιωάννης Σερδάρης, ΔΕ Διοικητικού, μέλος 

Σοφία Περσιμιντζή, ΔΕ Διοικητικού, µέλος. 

 

Οι εταιρείες που κατέθεσαν παραδεκτές προσφορές εμφανίζονται παρακάτω: 

 «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» 

 «ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ» 
 

Και η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών και την  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τις 
παρακάτω Ομάδες: 
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ΑΔΑ: 6Θ3ΣΩΗ3-ΛΑ0



 

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.3.1 άρθρο της διακήρυξης 
(Κριτήριο Ανάθεσης) και στο 2.3.2 άρθρο της διακήρυξης (Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών) ως εξής:  

 

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» πραγµατοποιήθηκε την Δευτέρα 
19/10/2020 στις 11:30. Από τον έλεγχο των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» των Εταιρείων, διαπιστώθηκε 
πως οι Προσφορές έχουν συνταχθεί σωστά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Διακήρυξη του Διαγωνισµού.  

 

Επειδή, στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο σταθμισμένος συντελεστής 
βαθμολόγησης για κάθε κριτήριο και το ακριβές αποτέλεσμα του U, κατά την διαδικασία αξιολόγησης – 
βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των παραδεκτών προσφορών, επισημαίνεται ότι υπερισχύουν οι τιμές U 
που αποτυπώθηκαν στο υπ΄αριθμ. 18059/2-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής για όλες τις ομάδες. Στον υπολογισμό 
του λόγου  λ = Ο.Π./ U έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές U που αποτυπώθηκαν στο παραπάνω πρακτικό της Επιτροπής. 

 

Η αξιολόγηση παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε ΟΜΑΔΑ παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3 

 

Εταιρεία: «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» 

 

Τιµή µονάδας (χωρίς ΦΠΑ 24%) = 94.000 Ευρώ. 

ΦΠΑ 24% = 22.560,00 Ευρώ. 

Γενικό Σύνολο Οµάδας (µε ΦΠΑ 24%) = 116.560,00 Ευρώ. 

 

1. ανηγµένη προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 2.3.2. της Διακήρυξης (Βαθµολόγηση και κατάταξη 

προσφορών) προσδιορίζεται από το λόγο της προσφερθείσας τιµής των 116.560,00 Ευρώ προς τη συνολική 

σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (βλ. Πρακτικό 1
ου

 σταδίου) U = 105,13 ήτοι: 

 

λ=116.560,00/105,13=1.108,72 

 

Σε σχέση µε την ενδεικτική τιµή µονάδας του προϋπολογισµού της Διακήρυξης (117.000,00 Ευρώ) η 

προσφερόµενη έκπτωση ανέρχεται στο ποσοστό 0,376 %. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3 

 

Εταιρεία: ««Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» 

 

Τιµή µονάδας (χωρίς ΦΠΑ 24%) = 108.000 Ευρώ. 

ΦΠΑ 24% = 25.920,00 Ευρώ. 

Γενικό Σύνολο Οµάδας (µε ΦΠΑ 24%) = 133.920,00 Ευρώ. 

 

2. ανηγµένη προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 2.3.2. της Διακήρυξης (Βαθµολόγηση και κατάταξη 

προσφορών) προσδιορίζεται από το λόγο της προσφερθείσας τιµής των 133.920,00 Ευρώ προς τη συνολική 

σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (βλ. Πρακτικό 1
ου

 σταδίου) U = 104,06 ήτοι: 

 

 

λ=133.920,00/104,06=1.286,95 

ΑΔΑ: 6Θ3ΣΩΗ3-ΛΑ0



 

Σε σχέση µε την ενδεικτική τιµή µονάδας του προϋπολογισµού της Διακήρυξης (136.000,00 Ευρώ) η 

προσφερόµενη έκπτωση ανέρχεται στο ποσοστό 1,53 %. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Εταιρεία: «ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ» 

 

Τιµή των τριών αστικών λεωφορείων (χωρίς ΦΠΑ 24%) = 266.000 Ευρώ. 

ΦΠΑ 24% = 63.864,00 Ευρώ. 

Γενικό Σύνολο Οµάδας (µε ΦΠΑ 24%) = 329.964,00 Ευρώ. 

 

3. ανηγµένη προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 2.3.2. της Διακήρυξης (Βαθµολόγηση και κατάταξη 

προσφορών) προσδιορίζεται από το λόγο της προσφερθείσας τιµής των 330.600,00 Ευρώ προς τη συνολική 

σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (βλ. Πρακτικό 1
ου

 σταδίου) U = 109,40 ήτοι: 

 

λ=329.964,00/109,40=3.016,12 

 

Σε σχέση µε την ενδεικτική τιµή µονάδας του προϋπολογισµού της Διακήρυξης (330.600,00 Ευρώ) η 

προσφερόµενη έκπτωση ανέρχεται στο ποσοστό 0,19 %. 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

 

Εταιρεία: «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» 

 

Τιµή µονάδας (χωρίς ΦΠΑ 24%) = 128.000 Ευρώ. 

ΦΠΑ 24% = 30.720,00 Ευρώ. 

Γενικό Σύνολο Οµάδας (µε ΦΠΑ 24%) = 158.720,00 Ευρώ. 

 

4. ανηγµένη προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 2.3.2. της Διακήρυξης (Βαθµολόγηση και κατάταξη 

προσφορών) προσδιορίζεται από το λόγο της προσφερθείσας τιµής των 161.000,00 Ευρώ προς τη συνολική 

σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (βλ. Πρακτικό 1
ου

 σταδίου) U = 101,475 ήτοι: 

 

λ=158.720,00/101,475=1.564,13 

 

Σε σχέση µε την ενδεικτική τιµή µονάδας του προϋπολογισµού της Διακήρυξης (161.000,00 Ευρώ) η 

προσφερόµενη έκπτωση ανέρχεται στο ποσοστό 1,42 %. 

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. την αποδοχή και έγκριση του ως άνω Πρακτικού 

 

2. την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για τις Οµάδες  ως εξής: 
 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3: Την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με τιμή 

προσφοράς 116.560,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

ΑΔΑ: 6Θ3ΣΩΗ3-ΛΑ0



ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3: Την εταιρεία:  «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με τιμή 

προσφοράς 133.920,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Την εταιρεία: «ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ» με 

τιμή προσφοράς 329.964,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

ΟΜΑΔΑ 4 – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Την 

εταιρεία: «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με τιμή προσφοράς 158.720,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Κουριδάκης Ιωάννης, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, πρόεδρος 

2. Σερδάρης Ιωάννης, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, µέλος 
3. Περσιμιντζή Σοφία, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, µέλος 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 19969/27-10-

2020 Πρακτικό 2ου σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής, την  150/2020 απόφαση 

της Ο.Ε. την 109/2020 προγενέστερη απόφασή της περί καθορισμού των όρων, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί 

σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης,  

Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος ) 

κ.  Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε λευκό.  

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ,  (1) ψήφισε λευκό.] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 19969/27-10-2020 Πρακτικό 2
ου

 σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 

διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με αριθμό διακήρυξης 14468/2020, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας. 

 

Κηρύσσει ως προσωρινούς αναδόχους :  

 Την εταιρεία: «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ 1 – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3, με τιμή προσφοράς 116.560,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την  ΟΜΑΔΑ 2 – 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3,  με τιμή προσφοράς 133.920,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και την ΟΜΑΔΑ 4 – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ,  με τιμή προσφοράς 158.720,00  Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

 Την εταιρεία: «ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ» για την  ΟΜΑΔΑ 3 – ΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, με τιμή προσφοράς 329.964,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή-ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  16-11-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6Θ3ΣΩΗ3-ΛΑ0


		2020-11-20T11:28:13+0200
	Athens




