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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 16/01/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 2701/19-1-2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία                                                                                                     
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 
                                                              

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-

9     - Α∆ΑΜ 17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην 
εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον 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. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. Την 183/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 

5. Την 37/15-5-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  
«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ» 
µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση πίστωσης 
ποσού 21.024,20 € σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 74 /2017 ΠΑΥ σε βάρος του 
ΚΑΕ 15.6634 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητος και ευπρεπισµού του ΝΠ για το έτος 2017-2018  

6. Την 49/11-04-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση 
πίστωσης  . 

7. Την 50/23-05-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, και η διάθεση 
πίστωσης. 

8. Την 03/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  (Τµήµα Προµηθειών 
& ∆ιαχείρισης υλικών ) του ∆ήµου ∆ιονύσου που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.  
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9. Την αριθµ   286/17-10-20172017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1) 
Ντόστης ∆ηµήτριος 2) Παρασκευάς Ιωάννης 3) Λεκαράκου Γεωργία   
Αναπληρωµατικά Μέλη 1)Κολιάτσα Αλεξάνδρα 2) Παπαδοπούλου Αθηνά   

10. Την 286/17-10-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη για την  «προµήθεια ειδών καθαριότητας  & 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-2018.» και η διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 13.678,44€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ   µε χρέωση του ΚΑ  
10.6634.0005  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» (ΑΑΥ 757) 
β) η  από 03/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  (Τµήµα 
Προµηθειών & ∆ιαχείρισης υλικών)  γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του 
συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  «Προµήθειας ειδών 
καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-2018 » 

11. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 34774/3111/26-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 

Έως την 
Παρασκευή . 
10/11/2017. 
ώρα 15:00µµ. 

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

∆ευτέρα 
13/11/2017 & 
ώρα 10:00-10:30 
πµ 

 

12. Την αριθµ  349/28-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. σύµφωνα 
µε την οποία  η εταιρία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ»  µε ΑΦΜ 
031275077 ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  µε έδρα στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής , επί 
της οδού Θερµοπύλων 35 Τ.Κ. 15235, ανακηρύχθηκε ως προσωρινός 
ανάδοχος καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης.  

13. Την υπ’αριθµ 41383/12-12-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς την εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.  

14. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 42307/19-12-2017 δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
15. Το Πρακτικό Νο. 2 (2144/16-01-2018) (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 286/2017 (που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο :”………….Της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2017 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-

2018 » συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, CPV 

39830000-9  (προϊόντα καθαρισµού), Αριθ. ∆ιακήρυξης 34774/3111/26-10-2017).Σε συνέχεια 

των υπ’ άριθµ 37362/14-11-2017 Πρακτικού Νο.1  & 41383/12-12-2017 Πρόσκλησης,   συνήλθε  

στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα 15 Ιανουαρίου  2018 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 

10:00πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να ελέγξει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού  αναδόχου. Με το Πρακτικό Νο1 της αποσφράγισης 

των δικαιολογητικών συµµέτοχης της τεχνικής και της οικονοµικής  προσφοράς και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη 

της εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ  µε ΑΦΜ 031275077 ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε 

προσφερόµενη συνολική τιµή 67.486,65 € . Με την υπ΄αριθ. 349/28-11-2017 Απόφαση της 
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Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον  συµµετέχοντα. Σε 

συνέχεια της 349/28-11-2017, ΑΟΕ απεστάλη η 41383/12-12-2017 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία “ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ”, µε την οποία κλήθηκε 

να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 

σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο  16Β  της ανωτέρω 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου  13. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα (“προσωρινό ανάδοχο”), εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδοποίησης. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 

φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. Επίσης η 

Επιτροπή προχώρησε στις 15.01.2018 στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ. 42307/19-12-2017 

φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν 

και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία:  

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης: Απόσπασµα ποινικού µητρώου , Πιστοποιητικό Εµπορικού & 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, Πιστοποιητικά από αρµόδια ∆ικαστική Αρχή (Πρωτοδικείο 

Αθηνών) ότι δεν τελεί υπό: αναγκαστική διαχείριση, έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής διαχείρισης, 

καθεστώς συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, πτωχευτικό συµβιβασµό πτώχευση, Ένορκη Βεβαίωση  

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (ΕΦΚΑ, ΤΕΑΥΕΤ,),Βεβαίωση Λειτουργίας Επιχείρησης 
Βεβαίωση µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα 
δικαιολογητικά που είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 16Β της διακήρυξης. 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η “ 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-2018 »  στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ µε   ΑΦΜ 031275077 ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
67.486,65 €. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα….» 

 
 

Το πρακτικό Νο2  κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 16-1-2018.  
 

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

1. Την  έγκριση του Πρακτικού Νο2. 2144/16-01-2018 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  µε ΑΦΜ 
031275077 ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής , 
επί της οδού Θερµοπύλων 35 Τ.Κ. 15235,  τηλ: 210-6138542, e-
mail:andreskourias@gmail.com µε προσφερόµενη τιµή 67.486,65 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού αναδόχου  καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης των 
τεχνικών προδιαγραφών  και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης.  

 

  ΜΕ∆ 

Συν. 

1. Το Πρ της Ε∆ Νο2 /15-1-2018  

 

 Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης  

 
 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Άγιος Στέφανος, 15 Ιανουαρίου 2018 
Αρ.Πρωτ. 2144/16-1-2018 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 286/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας  
& ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα έτη 2017-2018 » συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, CPV 39830000-9  (προϊόντα καθαρισµού), 
Αριθ. ∆ιακήρυξης 34774/3111/26-10-2017), 
 

Σε συνέχεια των υπ’ άριθµ 37362/14-11-2017 Πρακτικού Νο.1  & 41383/12-12-2017 

Πρόσκλησης,    

συνήλθε  στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα 15 Ιανουαρίου  2018 ηµέρα ∆ευτέρα  και 

ώρα 10:00πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να ελέγξει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού  αναδόχου, αποτελούµενη από τους: 

 
 Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Ντόστης ∆ηµήτριος  

2. Τακτικό Μέλος Παρασκευάς Ιωάννης  

3. Αναπληρωµατικό  Μέλος Κολιάτσα Αλεξάνδρα 

 
 
Με το Πρακτικό Νο1 της αποσφράγισης των δικαιολογητικών συµµέτοχης της τεχνικής και της 
οικονοµικής  προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η 
παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ  µε ΑΦΜ 

031275077 ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε προσφερόµενη συνολική τιµή 67.486,65 € . 
 
Με την υπ΄αριθ. 349/28-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον  συµµετέχοντα. 

 
Σε συνέχεια της 349/28-11-2017, ΑΟΕ απεστάλη η 41383/12-12-2017 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία “ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ”, µε την οποία 

κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 

άρθρο  16Β  της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 

αποκλεισµού του άρθρου  13. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα (“προσωρινό ανάδοχο”), εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην 

αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 

µε αυτόν. 

Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις 15.01.2018 στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ. 42307/19-
12-2017 φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου 
υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 
 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου  
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2. Πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
3. Πιστοποιητικά από αρµόδια ∆ικαστική Αρχή (Πρωτοδικείο Αθηνών) ότι δεν τελεί υπό: 

αναγκαστική διαχείριση, έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής διαχείρισης, καθεστώς συνδιαλλαγής 
– εξυγίανσης, πτωχευτικό συµβιβασµό πτώχευση 

4. Ένορκη Βεβαίωση  
5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (ΕΦΚΑ, ΤΕΑΥΕΤ,) 
6. Βεβαίωση Λειτουργίας Επιχείρησης 
7. Βεβαίωση µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
όσα προβλέπει το άρθρο 16Β της διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί η “ Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού  για τα 
έτη 2017-2018 »  στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ µε   ΑΦΜ 031275077 

∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε προσφερόµενη συνολική τιµή 67.486,65 €. 

 Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

        
 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Ντόστης ∆ηµήτριος 

 

Παρασκευάς Ιωάννης 

 

 

Κολιάτσα Αλεξάνδρα 

  


