ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 50ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 323/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 24 του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 23877/20-10-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη»
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αν/τής Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος σχετικά με έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2) Την αριθμ. 214/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.
3) Η με αριθμ.Α-944 Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου.
4) Το με αριθμ.1360/31-07-2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που καταχωρήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ001780870.
5) Τη με αριθμ.294/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:6ΩΒΛΩΛΙ-ΞΔΜ, με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με τις αναληφθείσες Π.Α.Υ.
6) Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ002046159.
7) Τη με αριθμ.294/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας
τροχού διάνοιξης αυλάκων με συνοπτικό διαγωνισμό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν
οι όροι σχετικής διακήρυξης.
8) Την αριθμ. 22302/04-10-2017 διακήρυξη του Δημάρχου.
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9) Την ανάγκη προμήθειας τροχού διάνοιξης αυλάκων.
10) Το από 19-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα την 19-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων του Δήμου
Λευκάδας (Αριθμ. διακήρυξης 22302/04-10-2017).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πάντζου Ζωή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, τακτικό μέλος,
Πρόεδρος Επιτροπής
2) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος
3) Παπαθανάση Αμαλία, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναπληρωματικό μέλος
Η κα Παπαθανάση Αμαλία αντικαθιστά το τακτικό μέλος κ. Βουκελάτο Θωμά επειδή ο τελευταίος συμμετέχει την
ίδια ημερομηνία και ώρα σε άλλο διαγωνισμό που διενεργεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν.
3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) την αριθμ. 294/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6) την
αριθμ. 214/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας, 7) την αριθμ. 22302/04-10-2017
διακήρυξη του Δημάρχου.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094007885, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η
οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 23554/18-10-2017 και ώρα 10:04 π.μ..
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83,
Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του
Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 23681/19-10-2017 και ώρα 08:50 π.μ..
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων της προσφοράς «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και της
προσφοράς «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» συμφωνούν με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συμμετεχόντων και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και προέβη για
κάθε προσφορά στην μονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής (χωρίς να ελέγχεται
ταυτόχρονα το νομότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά» και στην μονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αφού μονογράφηκαν και σφραγίστηκαν παρέμειναν στην Επιτροπή
προκειμένου να αποσφραγιστούν στο τέλος της διαδικασίας της σημερινής συνεδρίασης.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10
της διακήρυξης (στον συνημμένο Πίνακα Β΄- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού).
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
παρ.4 άρθρ. 8 Ν.
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
1599/1986
παρ.4
άρθρ.79 Ν.
4412/2016
1
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι :
1.Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», συμφωνούν με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
2.Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 της διακήρυξης, προέβη
στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής:
α. Η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», προσέφερε τον παρακάτω τύπο τροχού διάνοιξης αυλάκων:
μοντέλο Rock Wheel T600, ιταλικής κατασκευής, του οίκου Simex, ο οποίος είναι συμβατός για σύνδεση στην
θέση του κάδου με τον ελαστικοφόρο φορτωτή που διαθέτει ο Δήμος Λευκάδας τύπου CASE SR250.
Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο προσφερόμενος τροχός
συμφωνούν με τους όρους της υπ’ αριθμ. 214/2017 μελέτης του Δήμου.
Συνεπώς η προσφορά «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» γίνεται δεκτή.
β. Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», προσέφερε τον παρακάτω τύπο τροχού διάνοιξης αυλάκων: τύπος T600, ιταλικής
κατασκευής, του οίκου Simex, ο οποίος είναι συμβατός για σύνδεση στην θέση του κάδου με τον ελαστικοφόρο
φορτωτή που διαθέτει ο Δήμος Λευκάδας τύπου CASE SR250.
Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο προσφερόμενος τροχός
συμφωνούν με τους όρους της υπ’ αριθμ. 214/2017 μελέτης του Δήμου.
Συνεπώς η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και
αφού προχώρησε στην μονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο των οικονομικών προσφορών των εταιρειών
κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α) «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με συνολική τιμή προσφοράς 23.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και
28.520,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
Β) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Α.Ε.» με συνολική τιμή προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 22302/04-10-2017 διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή :
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων
του Δήμου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και από οικονομική άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι με
συνολική τιμή προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:..»
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
α) την έγκριση του από 19-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη στον
συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους
όρους της με αριθμ. 22302/04-10-2017 διακήρυξης του Δημάρχου.
β)Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων
του Δήμου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και από οικονομική άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι με
συνολική τιμή προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
α) την έγκριση του από 19-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη στον
συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους
όρους της με αριθμ. 22302/04-10-2017 διακήρυξης του Δημάρχου.
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β)Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων
του Δήμου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και από οικονομική άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι με
συνολική τιμή προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 323/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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