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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος 07/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ : 16652 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος   
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 
τηλ.: 2132030665 
φαξ: 2132030630  
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού 

µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού  
39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 
Με την 122/2017 Α∆Σ, έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για την ανάγκη  «Προµήθεια 
Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού».  
 
Με την αριθµ. 383/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε:  

•  η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης,για το ποσό των 57.482,20 €, 
τους παρακάτω Κ.Α.:  

 10.6061.0001 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) 

1.300 

. 15.6061 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) 

2.500 

 20.6061.0002 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) 

43.182,2 

 25.6061.005 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) 

7.000 

 45.6061.004 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) 

500 

70.6061 Παροχές Ένδυσης  
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) 

3.000 

• H υπ΄ αριθµ. 46/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και  

• H συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
17ΠΡΟΨ002485254/22-12-2017) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 
23/01/2018. 
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Με την αριθµ 69/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναδείχθηκε ως ως 
προσωρινός ανάδοχος για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου» την Εταιρεία “BRINX A.E. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ” µε ΑΦΜ 09771423, ∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για 
τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τααντίστοιχα είδη που περιέχουν, µε ποσό 
προσφοράς€39.466,91 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέστειλε την 11502/22-03-2018 πρόσκληση για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρία“BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ”, η οποία ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθµ πρωτ. 
13054/02-04-2018 φάκελο δικαιολογητικών. 
 
Στις 27-04-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε 
µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που απέστειλε 
ταχυδροµικά στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού µε αριθµό ∆ιακήρυξης  3810/42825/22-
12-2017 του ∆ήµου ∆ιονύσου και µε Αριθ. Πρωτ.: 13054/2-04-2018 για την 
«Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του 
∆ήµου ∆ιονύσου» ποσού των 57.482,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24% και για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της 
ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο3/16162/03-
05-2018, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
“Στον Άγιο Στέφανο, στις 27-04-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ. στο 

∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 

Επιτροπή που συστήθηκε µε  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου 

∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

, που απέστειλε ταχυδροµικά  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου ο προσωρινός ανάδοχος 

στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισµού µε αριθµό ∆ιακήρυξης  

3810/42825/22-12-2017 του ∆ήµου ∆ιονύσου και µε Αριθ. Πρωτ.: 13054/2-04-

2018  για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου» ποσού των 57.482,20ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24% . 

 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν τα παρακάτω 
τακτικά µέλη: 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1. Γεροντογιάννη  Ιωάννα 

2. Αφίφης  Μάριος  

3. Παναγοπούλου  Παναγιώτα 

 
Με το Πρακτικό Νο 2 της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα 
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της Εταιρείας «BRINX  A.E.»  ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ . 
 
Με την υπ΄αριθ. 69/12-03-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το ανωτέρω πρακτικό και τους κοινοποιήθηκε . 
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Επίσης, µέσω  e-mail απεστάλη στη κάτωθι ηλεκτρονική πρόσκληση στις 22-03-
2018 µε την οποία κλήθηκε να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δώδεκα (12) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παρούσα 
∆ιακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού , 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής .  
 
Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ταχυδροµικά και προσκοµίζονται στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου . 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 27.4.2018 σε συνεδρίαση για την αποσφράγιση των 
φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο Πρωτόκολλο 
του ∆ήµου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών . 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, «BRINX  A.E.»  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ 09771423 , υπέβαλλε στις 2-04-2018 
το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. 
Πρωτ. 13054/2.04.2018  . 
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  είναι τα ακόλουθα: 

1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ : 
-ΧΡΗΣΤΟ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ,- ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ , -ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΟΤΟΥΡΙ∆Η , -ΑΙΚ. 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BRINX A.E. 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  
4. Y. ∆.  ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ & 

ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
5. ΕΦΚΑ 
6. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
10. ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ 
11. Φ.Ε.Κ.  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της  ∆ιακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί η «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 
προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου» για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6 της 
διακήρυξης, στην εταιρεία, «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε 
ΑΦΜ 09771423 και µε προσφερόµενη συνολική τιµή 39.466,91€     
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.   
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
Πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.” 
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαµε υπ' όψιν: 

1. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17ΠΡΟΨ002485254/22-12-2017), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το αριθµ. Νο3/16162/03-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Τα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

1. την έγκριση του υπ’ αριθµ. Νο3/16162/03-05-2018 Πρακτικού της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2.  την ανάδειξη της εταιρίας µε την επωνυµία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ–
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ 09771423 ∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για τις 
Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα είδη που περιέχουν, µε ποσό 
προσφοράς 39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και µε 
προσφερόµενη συνολική τιµή 39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. γιατί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος  
 

Συν Το  αριθµ. Νο3/16162/03-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αρ. Πρωτ.: 16162 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ηµεροµηνία 3/05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
 

 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Για την Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού                
προσωπικού    του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

 
ποσού των 57.482,20ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24%  

 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 27-04-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ.  στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 
Επιτροπή που συστήθηκε µε  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου 
∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
, που απέστειλε ταχυδροµικά  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου ο προσωρινός ανάδοχος 
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισµού µε αριθµό ∆ιακήρυξης  
3810/42825/22-12-2017 του ∆ήµου ∆ιονύσου και µε Αριθ. Πρωτ.: 13054/2-04-
2018  για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού            
προσωπικού    του ∆ήµου ∆ιονύσου» ποσού των 57.482,20ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου 
του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24% . 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν τα παρακάτω 
τακτικά µέλη: 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1. Γεροντογιάννη  Ιωάννα 

2. Αφίφης  Μάριος  

3. Παναγοπούλου  Παναγιώτα 

 

Με το Πρακτικό Νο 2 της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα 
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της Εταιρείας «BRINX  A.E.»  ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ . 
 
Με την υπ΄αριθ. 69/12-03-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το ανωτέρω πρακτικό και τους κοινοποιήθηκε . 
 
Επίσης, µέσω  e-mail απεστάλη στη κάτωθι ηλεκτρονική πρόσκληση στις 22-03-
2018 µε την οποία κλήθηκε να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δώδεκα (12) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παρούσα 
∆ιακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού , 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής .  
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Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ταχυδροµικά και προσκοµίζονται στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου . 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 27.4.2018 σε συνεδρίαση για την   αποσφράγιση των 
φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που υποβλήθηκαν στο Πρωτόκολλο 
του ∆ήµου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών . 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6,  «BRINX  A.E.»  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ 09771423 , υπέβαλλε στις 2-04-2018 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. Πρωτ. 
13054/2.04.2018  . 
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  είναι τα ακόλουθα: 

12. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ : 
-ΧΡΗΣΤΟ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ,- ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ , -ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΟΤΟΥΡΙ∆Η , -ΑΙΚ. 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BRINX A.E. 
14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ            >>    >> 
15. Y. ∆.  ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ & ΦΟΡ/ΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
16. ΕΦΚΑ 
17. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
20. ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
21. ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ 
22. Φ.Ε.Κ.  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της  ∆ιακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να 
κατακυρωθεί η  «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 
προσωπικού    του ∆ήµου ∆ιονύσου» για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6 της διακήρυξης 
, στην εταιρεία ,  «BRINX  A.E.»  ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  µε ΑΦΜ 

09771423 , και µε προσφερόµενη συνολική τιµή    39.466,91 €     
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.   
 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
Πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής: 

1) Γεροντογιάννη  Ιωάννα  

2) Αφίφης  Μάριος 

3) Παναγοπούλου  Παναγιώτα 

 


