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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:13266/30.03.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            13η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 29.03.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 12475/23-03-2018 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 23-03-2018. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

    ΑΠΟΦΑΣΗ –137– 

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

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 

μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11610/16.03.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 08/03/2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών και το από 15/03/2018 περί αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που 

αφορούν την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 

μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 

2018», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
 
 

για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος 

(δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 

57.883,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έτους 2018 

 

 

 Στο Ίλιον την 23η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στο 

Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της «Προμήθειας 

έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για  μαθητές απόρων 

οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018» βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 531/55709/19-12-

2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (6ΩΩ4ΩΕΒ-ΒΣΧ), αποτελούμενη από τα 

εξής μέλη: 

 

1. Ηλίας Βλαχάκης   

2. Δέσποινα Χατζηχριστοδούλου 

3. Ευάγγελος Γεράσης 

4. Μαρία Δαμουλιάνου 

5. Γεώργιος Κελεσίδης 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ηλίας Βλαχάκης   

2. Ευάγγελος Γεράσης 

3. Γεώργιος Κελεσίδης 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π198/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου 

Ιλίου (17REQ002410045), 

2. την υπ’ αριθμ. 531/55709/19-12-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΩΩ4ΩΕΒ-ΒΣΧ) 

για την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών, τη συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «προμήθεια 

έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για  μαθητές απόρων 

οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018», 

3. την υπ’ αρ. 1120/11-01-2018 Διακήρυξη (18PRΟC002537564) του Δημάρχου, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 6ΔΜΝΩΕΒ-ΗΧ9), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

4. Το από 15/02/2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, 

5. Τα υποβληθέντα δείγματα από τους υποψηφίους αναδόχους, 

 

συνήλθε για την αξιολόγηση των αποβληθεισών τεχνικών προσφορών. 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των παραδοθέντων τεχνικών φακέλων όλων των 

εταιρειών που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές, κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου αυτών 

http://www.ilion.gr/
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ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «SIMPLY FOOD 
Ε.Π.Ε.» 
 
Για την 1η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 
αστέγων του Δήμου Ιλίου 
 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 1η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 
Για την 2η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 
οικογενειών, των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Ιλίου 

 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 2η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 
 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» 
 

Για την 1η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 
αστέγων του Δήμου Ιλίου 
 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 1η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 
Για την 2η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 
οικογενειών, των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Ιλίου 

 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 2η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο με αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «Ε. 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» 
 

Για την 2η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 
οικογενειών, των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Ιλίου 

 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 2η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 

 
Τέταρτος αποσφραγίζεται ο με αριθμ. (4) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «Cardio 

Fit ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 

Για την 1η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 
αστέγων του Δήμου Ιλίου 
 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 1η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 
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Για την 2η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 
οικογενειών, των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Ιλίου 

 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 2η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 

 
Πέμπτος αποσφραγίζεται ο με αριθμ. (5) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε.» 
 
 

Για την 2η ΟΜΑΔΑ - Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 
οικογενειών, των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Ιλίου 

 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 2η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 
 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

Τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με την αποσφράγιση των Οικονομικών 

Προσφορών και των πέντε (5) υποψηφίων αναδόχων. 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος 

(δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 

57.883,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έτους 2018 

 

Στο Ίλιον την 15η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 πμ, στο Δημαρχείο Ιλίου, 

το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της «Προμήθειας έτοιμου φαγητού για 

τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για  μαθητές απόρων οικογενειών του 

Δήμου Ιλίου, έτους 2018» βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 531/55709/19-12-2017 Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (6ΩΩ4ΩΕΒ-ΒΣΧ), αποτελούμενη από τα εξής μέλη: 

 

1. Ηλίας Βλαχάκης   

2. Δέσποινα Χατζηχριστοδούλου 

3. Ευάγγελος Γεράσης 

4. Μαρία Δαμουλιάνου 

5. Γεώργιος Κελεσίδης 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ηλίας Βλαχάκης   

2. Ευάγγελος Γεράσης 

3. Δέσποινα Χατζηχριστοδούλου 
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και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π198/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου 

Ιλίου (17REQ002410045), 

 

2. την υπ’ αριθμ. 531/55709/19-12-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΩΩ4ΩΕΒ-ΒΣΧ) 

για την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών, τη συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «προμήθεια 

έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για  μαθητές απόρων 

οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018», 

 

3. την υπ’ αρ. 1120/11-01-2018 Διακήρυξη (18PRΟC002537564) του Δημάρχου, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 6ΔΜΝΩΕΒ-ΗΧ9), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

 

4. Το από 15/02/2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, 

 

5. Το από 08/03/2018 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, 

 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 10396/08-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: 

«Κοινοποίηση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών», 

 

συνήλθε για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

καταγράφονται αναλυτικά ανά ομάδα στους κατωτέρω πίνακες: 

 

 

1η ομάδα: Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του 

Δήμου Ιλίου  

α/

α 

Επωνυμία υποψηφίου 

αναδόχου 
Τιμή μονάδος 

Συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική τιμή 

με Φ.Π.Α. 24% 

1 SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε. 1,72€ 12.900,00€ 15.996,00€ 

2 ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. 1,57€ 11.775,00€ 14.601,00€ 

3 Ε. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. Δεν υπέβαλε προσφορά για την 1η ομάδα 

4 
CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 
1,64€ 12.300,00€ 15.252,00€ 

5 HELLENIC CATERING Α.Ε. Δεν υπέβαλε προσφορά για την 1η ομάδα 

 

 

 

http://www.ilion.gr/
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2η ομάδα: Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών, 

των δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Ιλίου 

α/

α 

Επωνυμία υποψηφίου 

αναδόχου 
Τιμή μονάδος 

Συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική τιμή 

με Φ.Π.Α. 24% 

1 SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε. 0,71€ 23.430,00€ 29.053,20€ 

2 ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. 0,65€ 21.450,00€ 26.598,00€ 

3 Ε. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 0,75€ 24.750,00€ 30.690,00€ 

4 
CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 
0,65€ 21.450,00€ 26.598,00€ 

5 HELLENIC CATERING Α.Ε. 0,64€ 21.120,00€ 26.188,80€ 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ως υποψήφιο ανάδοχο: 

 

α) Για την πρώτη ομάδα: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 

αστέγων του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» με έδρα στο 

Δήμο Κορίνθου (θέση Μπαθαρίστρα) που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 

14.601,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και η οποία είναι εντός προϋπολογισμού και 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π198/17 Μελέτης και της με αριθμ. πρωτ. 

1120/11-01-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

 

β) Για τη δεύτερη ομάδα: «Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 

οικογενειών, των δημοσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία: «HELLENIC CATERING Α.Ε.» με 

έδρα στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης (1η ΒΙ.ΠΕ.Θ.) που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά ύψους 26.188,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και η οποία είναι εντός 

προϋπολογισμού και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π198/17 Μελέτης και της 

με αριθμ. πρωτ. 1120/11-01-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Την έγκριση α) του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 
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2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, ως εξής: 

Α)Για την πρώτη ομάδα: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και 

αστέγων του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» με έδρα 

στο Δήμο Κορίνθου (θέση Μπαθαρίστρα), η οποία υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά 

ύψους 14.601,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και η οποία είναι εντός προϋπολογισμού και 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π198/17 Μελέτης και της με αριθμ. πρωτ. 

1120/11-01-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

 

Β) Για τη δεύτερη ομάδα: «Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 

οικογενειών, των δημοσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με την επωνυμία: «HELLENIC CATERING Α.Ε.» 

με έδρα στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης (1η ΒΙ.ΠΕ.Θ.),η οποία υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά ύψους 26.188,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και η οποία είναι εντός 

προϋπολογισμού και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π198/17 Μελέτης και της 

με αριθμ. πρωτ. 1120/11-01-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 

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 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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