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 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56953/29.12.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           54η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 29.12.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29η  Δεκεμβρίου 

2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 56927/29.12.2017 πρόσκληση 

του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 29.12.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ       Μέλος της Ο.Ε 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ             «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                         «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            «     « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

ΑΠΟΦΑΣΗ –536– 

    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου- χρωμάτων και υδραυλικών 

υλικών για τις ανάγκες του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 56781/28.12.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
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Σας στέλνουμε το από 28/12/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από :  

BUILD & BOND ΕΠΕ, 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕ 

Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 

Σ. & Κ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

 

           για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών - υλικών σιδήρου - χρωμάτων και 

υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 40937 

Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες 

του Δήμου 

 
Στο Ίλιον την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 155/2017 (ΑΔΑ: Ω63ΟΩΕΒ-ΚΙΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

της οποίας τα παρόντα μέλη είναι οι: 

1. Μιχαηλίδης Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος  

2. Καλαμιώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωματικό μέλος 

3. Γεράσης Ευάγγελος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναπληρωματικό μέλος 

έχοντας υπόψη: 
α) την υπ’ αρ. 119/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΦ9ΩΕΒ-ΩΞ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση διενέργειας της προμήθειας οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων και 

υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του δήμου, 

β)  την υπ’ αρ. 154/2017 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΘΩΕΒ-ΑΘΤ)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης 139.995,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των 

τεχνικών προδιαγραφών, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους τις διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες 

του δήμου,  

γ)  την υπ’ αρ. 16265/19-04-2017 (17PROC006077582 2017-04-19) Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

δ)  τη σχετική με κωδικό Π56/2017 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

ε) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

http://www.ilion.gr/
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στ)  το από 18-05-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών.  

ζ) το από 18-05-2017 Πρακτικό Δημοπρασίας σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών – Τεχνικών 

Προσφορών,   

η) την υπ’ αρ. 250/2017 (ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής, 

θ) τις υπ΄ αρ. 277/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ7ΩΩΕΒ-ΤΔ6), 278/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΖΝΩΕΒ-1ΚΗ), 279/2017 

(ΑΔΑ: ΩΒΙΕΩΕΒ-90Γ) & 280/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΒΜΩΕΒ-ΕΚΝ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου σχετικά με υποβληθείσες ενστάσεις, 

ι) την υπ’ αρ. 421/2017 (ΑΔΑ: 68Ζ9ΩΕΒ-97Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

με την οποία απορρίφθηκε ως απαραδέκτως ασκηθείσα η  από 14-07-2017 προδικαστική προσφυγή,   

ια) την υπ’ αρ. 474/2017 (ΑΔΑ: 6Θ8ΤΩΕΒ-Ξ7Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μερική ανάκληση της με αρ. 250/2017 Α.Ο.Ε. και η 

επαναφορά των προσφορών στο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών τους προσφορών εταιρειών 

που αποκλείστηκαν  

ιβ) την υπ’ αρ. 478/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΟΩΕΒ-174) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπόψη 

προμήθειας,   

ιγ) την από 27/11/2017 Ένσταση (με συμπληρωματικά έγγραφα) του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», 

ιδ) την υπ’ αρ. 503/2017 (ΑΔΑ: ΨΜ05ΩΕΒ-ΟΓΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή εν μέρει  η από 27-11-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», και 

ιε) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας.  

 

Τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους , (όνομα 

χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Κατά των έλεγχο των ανωτέρω φακέλων όλων των υποψηφίων αναδόχων: 

- BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, Ροϊδη 4, Μάνδρα  ΤΚ 19600, ΑΦΜ 999251157,  

- Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Οδός Ι ΤΚ 71500, ΑΦΜ 094274270, 

- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε, Λ. Φυλής Αγ. Ιωάννης Θεολόγος Άνω Λιόσια, ΑΦΜ 

095527827, 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
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- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, Αθηνάς 25 Αθήνα ΤΚ 10554, 

ΑΦΜ 081794955 

η επιτροπή διαπίστωσε ότι παρουσίασαν ελλείψεις  στην κατάθεση των δικαιολογητικών τους και για το 

λόγο αυτό η επιτροπή προχώρησε σε έγγραφες ειδοποιήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

14 της με αρ. πρ. 16265/19-04-2017 διακήρυξης, προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα 

δικαιολογητικά. 

Στη συνέχεια όλοι οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα τα επιπλέον δικαιολογητικά που τους 

ζητήθηκαν, και έτσι ολοκληρώθηκαν όλοι οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας ως εξής: 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ να γίνει στην εταιρεία με επωνυμία  

BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ,  με α.α προσφοράς συστήματος 62235 και αξία 44.736,94 € Σαράντα τέσσερις 

χιλ. επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 

% ) 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Β - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ να γίνει στην εταιρεία με 

επωνυμία «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.», με α.α. προσφοράς συστήματος 64360 και 

αξία 16.400,98 € Δέκα έξι χιλ. τετρακόσια ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ να γίνει στην εταιρεία με επωνυμία 
Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ,  με α.α προσφοράς συστήματος 63840 και αξία 11.976,85 € 
Έντεκα χιλ. εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 %) 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Δ - ΧΡΩΜΑΤΑ να γίνει στην εταιρεία με επωνυμία 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ,   με α.α προσφοράς 
συστήματος 63822 και αξία 26.823,18 € Είκοσι έξι χιλ. οκτακόσια  είκοσι τρία ευρώ και δέκα 
οκτώ λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α)Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

Β) Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών 

σιδήρου- χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου», και αναθέτει την παραπάνω 

προμήθεια , ως εξής: 

 Για την προμήθεια των ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στον οικονομικό φορέα 

με επωνυμία BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,  με α.α προσφοράς συστήματος 62235 και αξία 44.736,94 € 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
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Σαράντα τέσσερις χιλ. επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ) 

 Για την προμήθεια των ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Β - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.», με α.α. προσφοράς 

συστήματος 64360 και αξία 16.400,98 € Δέκα έξι χιλ. τετρακόσια ευρώ και ενενήντα οκτώ 

λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 Για τνη προμήθεια των ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ στον οικονομικό φορέα με 
την επωνυμία Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ,  με α.α προσφοράς συστήματος 63840 και αξία 
11.976,85 € Έντεκα χιλ. εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 Για την προμήθεια των ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Δ - ΧΡΩΜΑΤΑ να γίνει στην εταιρεία με 
επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ,   με α.α προσφοράς 
συστήματος 63822 και αξία 26.823,18 € Είκοσι έξι χιλ. οκτακόσια  είκοσι τρία ευρώ και δέκα 
οκτώ λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                       Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                        Βομπιράκη Ν., Κουμαραδιός Γ.,       

                                        Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ., 

                                         Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    

     

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
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