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Έγθξηζε  Η  πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ 

αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά: 

«ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ VACUUM» |ΠΔΠ. ΑΣΣΗΚΖ|. 

 

ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 3
ε
 ηνπ κελόο ΗΟΤΛΗΟΤ   ηνπ 

έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΠΑΡΑΚΔΤΖ  θαη ώξα 10.30 π.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή 

πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ.12374/29-6-

2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ 

αιακίλνο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, επηδόζεθε ζηα κέιε, 

ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε 

ηελ παξνπζία επηά  (7) εθ  ησλ  κειώλ  ηεο.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ    ΣΑΒΑΡΖ   ΗΩΑΝΝΖ 

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ     ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  ΗΗΓΩΡΑ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ                                  

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ            

ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ                                                                                  

                                                      

       πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην Δθηόο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζέκα πνπ αθνξά: ηελ Έγθξηζε Η Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ 

έξγνπ πνπ αθνξά: «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ VACUUM» 

|ΠΔΠ. ΑΣΣΗΚΖ|. 
Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην  όηη πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.  

 

Ζ Ο.Δ. ΟΜΟΦΩΝΑ έθαλε δεθηό ην ιόγν ηνπ θαηεπείγνληνο. 

 

      Καηόπηλ ππνβάιιεη ζην ώκα ην από   29-6-2020 Η πξαθηηθό  ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ,  ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ην νπνίν έρεη  σο εμήο:  

ηελ αιακίλα ζήκεξα, ηελ 29-6-2020, εκέξα Γεπηέξα, θαη ώξα 10.00 π.κ, ζπλήιζε ζε Σαθηηθή 

Γεκόζηα πλεδξίαζε (άξζξν 4, παξ.1, εδαθ. α & άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο), ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα αιακίλαο (Γεκαξρείν),  επί ηεο νδνύ Λεσθ.Κσλ/λνπ.Καξακαλιή & Ακκνρώζηνπ 1, ζηελ 

αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηνλ 2ν όξνθν, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκόλ 214/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

ηε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ήηαλ παξόληεο : 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΜΩ1Ε-ΠΜ3



 
 

1. Γεκεηξάθεο Γεώξγηνο, Σαθηηθόο Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ, κε εηδηθόηεηα (ΣΔ Γνκηθώλ Έξγσλ 

Μεραληθώλ). 

2. Ησαλλίδεο Νηθόιανο, Σαθηηθόο Μέινο ηεο Δ.Γ, κε εηδηθόηεηα (ΣΔ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθώλ). 

3. Κνππηηώξεο Ησάλλεο, Σαθηηθό Μέινο ηεο Δ.Γ, κε εηδηθόηεηα (ΣΔ Ζιεθ/γσλ Μεραληθώλ). 

Ζ Δ.Γ ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ δηελέξγεηα Γεκόζηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα 

ηελ Πξνζσξηλή Αλάδεημε Αλαδόρνπ ηνπ Έξγνπ κε Σίηιν: «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΑΠΟΥΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ VACUUM [ΠΔΠ.ΑΣΣΗΚΖ]», κε  Αξ.Μει. 3/2020 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο πνζνύ € 58.221,91 (κε αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ 24%), θαη Κ.Α 63-

7341.007 πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. Έηνπο 2020. Γηα ηελ νπνία δαπάλε έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε αξ. 

πξση. 10084/29-5-2020 αλάιεςε ππνρξεώζεηο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη αξ. Α.Α.Τ. Α-357. 

Ζ Δ.Γ έιαβε ππ΄ όςηλ ηεο : 

 Σελ Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

κε αξ. πξση. 11500/17-6-2020.  

 Σελ Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζκό 92/2020, κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ 

νη όξνη Γηαθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη 

ςεθίζηεθε παξάιιεια ε ζρεηηθή απαηηνύκελε πίζησζε ηνπ έξγνπ. 

 Σν Νόκν ππ’ αξηζ. 4412/16(ΦΔΚ Α 147/8.8.2016) πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ, γηα ηηο «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ».  

ηηο 10.00 π.κ. ν Σαθηηθόο Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ, (άξζξν 4, παξ.1, εδαθ. α & άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο). Ζ παξαιαβή ησλ θαθέισλ 

πξνζθνξώλ θαηαηίζεληαη ελώπηνλ ηεο Δ.Γ από ηεο 10.00 π.κ έσο 10.30 π.κ. ώξα ιήμεο ηεο απνδνρήο 

ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ,    (άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο & ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο Πξόρεηξνπ 

Γηαγσληζκνύ). 
ηηο 10:30 π.κ. ν Σαθηηθόο Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ θεξύζζεη ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν. Δπηθνηλσλεί άκεζα κε ηελ 

ππεξεζία Πξσηνθόιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα λα δηαπηζηώζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί-

πξσηνθνιιεζεί θαη άιιεο πξνζθνξέο (άξζξν 3, παξ. 1 & άξζξν 4 παξ. 1 εδαθ. α ηεο Γηαθήξπμεο), 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη όζνπο θαθέινπο πξνζθνξώλ ηπρόλ έρνπλ θαηαηεζεί έσο εθείλε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ζην Πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα λα ηεξεζεί ε ππόινηπε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Γηαπηζηώλεηε όηη ηειηθά δελ είραλ θαηαηεζεί επηπιένλ πξνζθνξέο.  

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, ειέρζεζαλ ηα Έγγξαθα 

Ννκηκνπνίεζεο Καηαζέηνληνο Δθπξνζώπνπ (δει. ηελ λόκηκε εθπξνζώπεζε) ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ. Καηόπηλ ν Σαθηηθόο Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ παξέιαβε ηνπο θαθέινπο πξνζθνξώλ  

ηνπο θαηαρώξηζε θαη ηνπο αξίζκεζε θαηά ζεηξά θαηάζεζεο κε ηνλ αύμνληα αξηζκό θαηάζεζεο 

(αξ.πξση.), θαη πξνζέιεπζεο θαη ελ ζπλερεία κνλνγξαθήζεθαλ από ηνλ Σαθηηθό Πξόεδξν θαη ηα 

Μέιε ηεο Δ.Γ (άξζξν 4, παξ.1, εδαθ.  β ηεο Γηαθήξπμεο). 

Ζ επσλπκία ησλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο Αξηζκνύο Πξσηνθόιινπ Καηάζεζεο 

ηνπο, θαηαγξάθεθαλ ζην παξαθάησ πίλαθα (ΠΗΝΑΚΑ Α) «Καηά εηξά Καηάζεζεο & 

Πξνζέιεπζεο»  ν νπνίνο δηακνξθώζεθε σο εμήο 

 Α. ΠΗΝΑΚΑ  

Καηάζεζε Φαθέισλ Πξνζθνξώλ «Καηά εηξά Καηάζεζεο & Πξνζέιεπζεο» ησλ 

πκκεηερόλησλ Οηθ. Φνξέσλ ζην Γηαγσληζκό ηεο 29-6-2020  

 

α/α θαθέινπ 

πξνζθνξάο 

Αξηζ. πξση. θαηάζεζεο 

θαθ. 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 

1. 12341/29-6-2020 ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΣΔΒΔ 

2. 12372/29-6-2020 ΒΑΗΛΖ Α. ΜΖΣΑΚΗΓΖ 

3. 12538/29-6-2020 δ. η. ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ. 

 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΜΩ1Ε-ΠΜ3



 
 

Ο Σαθηηθόο Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Δ.Γ ύζηεξα πξνρώξεζαλ ζε απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ 

Πξνζθνξώλ  θαη αθνύ έιεγμαλ ην πεξηερόκελν ηνπο  ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα (άξζξν 4, παξ. 

1, εδαθ.  γ ηεο Γηαθήξπμεο), αξίζκεζαλ θαη κνλόγξαςαλ ηνπο θάθεινπο «Γηθαηνινγεηηθά  

πκκεηνρήο»  θαη «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο».  

Καηόπηλ απνζθξαγίζηεθαλ θαηά ζεηξά θαηάζεζεο & πξνζέιεπζεο νη Φάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά  

πκκεηνρήο», ειέγρζεθε ε λνκηκόηεηα, ε νξζόηεηα, ε πιεξόηεηα θαη ε εγθπξόηεηα ζπκπιήξσζεο 

ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο  ( έληππα Σ.Δ.Τ.Γ.).  Γηαπηζηώζεθε από ηελ Δ.Γ όηη 

νη δύν (2) ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνί Φνξείο από ηνπο ηξείο (3) σο άλσ ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο είραλ ΜΟΝΟ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη (άξζξν 4, παξ. 

1, εδαθ. ε ηεο Γηαθήξπμεο).  
Καηόπηλ απνζθξαγίζηεθαλ θαηά ζεηξά θαηάζεζεο & πξνζέιεπζεο νη Φάθεινη «Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο», ειέγρζεθε ε λνκηκόηεηα, ε νξζόηεηα, ε πιεξόηεηα θαη ε εγθπξόηεηα  ζπκπιήξσζεο 

ησλ ππνβιεζέλησλ εληύπσλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ( έληππν 1: Α. Πξνζθνξά πνζνζηνύ έθπησζεο 

θαη έληππν 2: Β. Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο ), (άξζξν 4, παξ. 1, εδαθ. δ ηεο Γηαθήξπμεο). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο ρξεζηκνπνηείηε ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), 

(άξζξα 95 & 98 ηνπ λ. 4412/2016 & ην άξζξν 4 παξ. 4.1 εδαθ. δ). 

Καηόπηλ ηνύηνπ νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδόκελσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ έγηλαλ δεθηέο ΜΟΝΟ ΟΗ 

ΓΤΟ (2). 
Ζ Δ.Γ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ ηηκώλ ησλ εληύπσλ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (άξζξν 4.1 παξ. δ ηεο Γηαθήξπμεο). Γηαπηζηώζεθε από ηελ Δ.Γ όηη νη δύν 

(2) απνκείλαληεο Οηθνλνκηθνί Φνξείο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ νξζή, ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ εληύπσλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  θαη ν ηξόπνο ππνβνιή ηνπο ήηαλ ζπκθσλα κε ηελ νηθεία 

Γηαθήξπμε. 
Έηζη πξνθύπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο (ΠΗΝΑΚΑ Β) βάζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ νπνίνο 

θαηαξηίζηεθε «Βάζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Δθάζηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Φνξέα Καηά εηξά Καηάζεζεο & Πξνζέιεπζεο  πξνζθνξώλ» θαη αλαθνηλώζεθε δεκόζηα από ηνλ 

Σαθηηθό Πξόεδξo ηεο Δ.Γ σο εμήο:  

                                                                  Β. ΠΗΝΑΚΑ 

Βάζε Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο «Καηά εηξά Καηάζεζεο & Πξνζέιεπζεο» 

Φαθέισλ Πξνζθνξώλ ησλ πκκεηερόλησλ Οηθ. Φνξέσλ ζην Γηαγσληζκό ηεο 29-6-2020 

 

 

α/α 

θαθέινπ 

πξνζθνξάο 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 

Μέζν πνζνζηό 

πξνζθεξόκελεο 

έθπησζεο (%) 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Οηθνλνκηθήο  

Πξνζθνξάο (€) ρσξίο 

[πξν] ΦΠΑ 

1. ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΣΔΒΔ 1,00 46.483,61 
3. δ. η. ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ. 2,00 46.014,09 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηά ζεηξά θαηάζεζεο-

πξνζέιεπζεο θαθέισλ πξνζθνξώλ, από ηνλ ηειηθό έιεγρν όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  (άξζξν 4.1 

παξ. ε ηεο Γηαθήξπμεο) δηαπηζηώζεθε ε λνκηκόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ύκθσλα κε ηα σο άλσ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο όπσο απηό νξίζηεθε ζην έγγξαθν ηεο 

ζύκβαζεο (άξζξν 14 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ), ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο «Μόλν Βάζεη Σηκήο (Υακειόηεξε Σηκή)», ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ ην παξαζέηνπκε  παξαθάησ.  

Έηζη ζπληάζζεηαη ν πίλαθαο (ΠΗΝΑΚΑ Γ) νπνίνο θαηαξηίζηεθε «Καηάηαμε Καηά εηξά 

Μεηνδνζίαο» Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ ησλ νπνίσλ  ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θξίζεθε 

απνδεθηή (θαη ησλ δύν (2) ζπκκεηερόλησλ) κε ηελ νηθεία Γηαθήξπμε σο εμήο: 

 

Γ. ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΜΩ1Ε-ΠΜ3



 
 

«Καηάηαμε θαηά ζεηξά Μεηνδνζίαο» ησλ πκκεηερόλησλ Οηθ. Φνξέσλ ζην Γηαγσληζκό ηεο  

29-6-2020 

 

α/α θαθ. 

πξνζθνξάο  

α/α  

θαηάηαμεο 

κεηνδνζίαο 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔΑ 

Μέζν πνζνζηό 

πξνζθεξόκελεο 

έθπησζεο (%) 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Οηθνλνκηθήο  

Πξνζθνξάο (€) 

ρσξίο [πξν] ΦΠΑ 

3. 1. δ. η. ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ. 2,00 46.014,09 

1. 2. ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΣΔΒΔ 1,00 46.483,61 

 

Άξα έηζη κε ην παξόλ (Η) Πξνζσξηλό Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟΥΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

VACUUM [ΠΔΠ.ΑΣΣΗΚΖ]»  

ε παξνύζα Δ.Γ κε βάζε ηα αλσηέξσ ΔΗΖΓΖΣΑΗ πξνο ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ αλάδεημε ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Φνξέα «δ. η. ΘΔΜΔΛΖ Α. Δ» σο Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο. 

Γηα δηαπίζησζε ησλ ώο άλσ, ην Αξκόδην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν (Δ.Γ) άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4412/16 νινθιεξώλεη ηελ ζύληαμε θαη έθδνζε ηνπ  παξόληνο ζρεηηθνύ (Η) Πξνζσξηλνύ 

Πξαθηηθνύ (αξζξν 4, παξ. 1, εδαθ. ζη ηεο Γηαθεξπμεο). Σν όπνην αθνύ αλαγλώζηεθε, βεβαηώζεθε, 

ππνγξάθεηαη θαη δηαβηβάδεηαη αξκνδίσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Απνθαηλόκελν Όξγαλν) ε νπνία 

εγθξίλεη ην απνηέιεζκα, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 106  

ηνπ Ν. 4412/16.  Δπί ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ηπρόλ ελζηάζεηο 

(άξζξν 4, παξ. 3, ηεο Γηαθήξπμεο). Παξαθαινύκε όπσο γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.  

 

     Ζ Ο.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο, ην από  29-6-2020 πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ  θαη  ηηο  ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

 

                            Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α  

 

   1.-   Δγθξίλεη ην από 29-6-2020 Η Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ θαη 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά: 

«ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ VACUUM» |ΠΔΠ. ΑΣΣΗΚΖ| 
θαη αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό Αλάδνρν Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο  ηνλ Οηθνλνκηθό θνξέα: 

«δ. η. ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ.»  

Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε: 

 

             Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ        ΚΟΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ   

  ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ  

  ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

 ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 

                                                                      Α θ ξ η β έ ο    Α λ η ί γ ξ α θ ν 

                                                                            αιακίλα 7-7-2020 

                                                                        ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

                                                                      ΓΔΩΡΓΗΟ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      

ΑΔΑ: 6Ξ7ΜΩ1Ε-ΠΜ3
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