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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 3η Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 39/3010-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 779/2020)
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«1.Έγθξηζε ηνπ από 20/10/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη ειεθηξηθήο
νζόλεο εθδειώζεσλ» 2. Αλάδεημε «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» θαη –Απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα Π.&Π. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15140/29-10-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15080/29-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ
θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο –
Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηνπ από 20/10/2020 πξαθηηθνύ ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ
Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε
ησλ πξνζθνξώλ ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο
νζόλεο θαη ειεθηξηθήο νζόλεο εθδειώζεσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ 2. -Αλάδεημε «πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ» θαη -Απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Π.&Π. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ»΄΄ ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη.
ηνπ λ. 4735/12-10-2020 - 2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016ην λ. 4270/2014 (Α'
143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) –
δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» - 3) ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 12/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη
Ηιεθηξνθσηηζκνύ - 4) ην πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007075653 θαη ην αξηζ. 9749/2307-2020 ηεθκεξησκέλν αίηεκα - 5) ηελ αξηζ. 9.749/24-07-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
Β/1.507 ΑΓΑ:Χ9ΑΡΧΞΙ-75Ρπνζνύ 57.040,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη ηνλ
Κ.Α.Δ.30-7135.00017 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 (ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) - 6)ην
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εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007109619 - 7) ηελ αξηζ. 527/01-09-2020
(ΑΓΑ:Φ4Κ0ΧΞΙ-ΗΓΝ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο κειέηεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηαο - 8) ηελ αξηζ. 40956/11-09-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ
Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007298947), ηε Γηαύγεηα
(ΑΓΑ:ΧΦ0ΣΧΞΙ-ΧΓΠ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη - ζην portal ηνπ Γήκνπ - 9) ηελ ππ’ αξηζ.
12555/18-09-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ &
Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ - 10) ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα επη απνδείμεη, ησλ
θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: - 1. Π.&Π.ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ, κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο:
44237/28-9-2020 ώξα 10:56πκ – 2. EVEN IKE κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44318/28-92020 ώξα 12:11κκ – 3. ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΧΣΗ ΙΚΔ κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44653/29-92020 ώξα 10:44πκ – 4. ΓΟΤΡΓΟΤΛΑ IKE κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44659/29-92020 ώξα 10:48πκ - 11) ην από 20/10/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, ην
νπνίν αθνξά θαη ζηα δύν (2) ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: ζην 1 Ο
ζηάδην (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά),ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα «Π.&Π. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ» δελ θξίζεθε απνδεθηή δηόηη δελ ζπλνδεπόηαλ από ηελ
απαηηνύκελε κειέηε ηεο εμέδξαο θαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αληνρήο ζην 2ν ζηάδην
«Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο» αλαδεηθλύεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο, ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΧΣΗ ΙΚΔ» δηόηη πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ηηκή όπσο
πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο σο εμήο: Α/Α
1.
2.
3.

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο
EVEN ΙΚΔ
ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΧΣΗ ΙΚΔ
ΓΟΤΡΓΟΤΛΑ ΙΚΔ

Γεληθό ύλνιν Οηθ. Πξνζθνξάο
54.436,00€
53.258,00€
56.319,66€

-Παξαθαινύκε όπσο: - Α) εγθξίλεηε ην από 20/10/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη
ειεθηξηθήο νζόλεο εθδειώζεσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ - Β) απνθαζίζεηε: -*ηελ αλάδεημε ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα: «ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΧΣΗ ΙΚΔ» σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ
είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 12/2020 Μειέηεο, ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ – Η/Μ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα θαη εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

ΠΟ.

Δμέδξα αινπκηλίνπ πιήξεο
ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο

1

2

θάια αινπκηλίνπ

3

Ράκπα αινπκηλίνπ
Καξόηζηα απνζήθεπζεοκεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
εμέδξαο
Πύξγνο ζηήξημεο ειεθηξηθήο
νζόλεο ζρήκαηνο Π ζύκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ηιεθηξηθή νζόλε εκπξόζζηαο θαη
νπίζζηαο πξνβνιήο ζύκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

1

4

5
6

ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ. (€)

ΜΔΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ (€)

ΣΔΜ.

27.000,00

27.000,00

2

ΣΔΜ.

450,00

900,00

1

ΣΔΜ.

2.700,00

2.700,00

ΣΔΜ.

350,00

2.800,00

8.000,00

8.000,00

1.550,00
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.550,00
42.950,00
10.308,00
53.258,00€
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1

1

ΣΔΜ.
ΣΔΜ.

-*ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Π.&Π. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ» γηαηί ε ηερληθή
ηνπ πξνζθνξά δελ ήηαλ πιήξεο θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 12/2020 κειέηεο ηεο
2
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Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 20-10-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ
Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη ειεθηξηθήο
νζόλεο εθδειώζεσλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Λακβάλνληαο ππόςε:
Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 12/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ Σκήκα
Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ
Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007075653 θαη ην αξηζ. 9749/23-07-2020
ηεθκεξησκέλν αίηεκα
Σελ αξηζ. 9.749/24-07-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Β/1.507 ΑΓΑ:Χ9ΑΡΧΞΙ75Ρ πνζνύ 57.040,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ.30-7135.00017
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020(ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007109619
Σελ αξηζ. 527/01-09-2020 (ΑΓΑ:Φ4Κ0ΧΞΙ-ΗΓΝ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο κειέηεο
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηαο
Σελ αξηζ. 40956/11-09-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία
αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007298947), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:ΧΦ0ΣΧΞΙ-ΧΓΠ),
ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
Σελ ππ’ αξηζ. 12555/18-09-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
Σνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα επί απνδείμεη, ησλ θάησζη
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ:
1. Π.&Π.ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ, κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44237/28-9-2020 ώξα
10:56πκ
2. EVEN IKE κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44318/28-9-2020 ώξα 12:11κκ
3. ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΧΣΗ ΙΚΔ κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44653/29-9-2020 ώξα
10:44πκ
4. ΓΟΤΡΓΟΤΛΑ IKE κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 44659/29-9-2020 ώξα
10:48πκ
Σν από 20/10/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν αθνξά θαη
ζηα δύν (2) ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
ζην 1ν ζηάδην (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά),ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα «Π.&Π. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΔ» δελ θξίζεθε απνδεθηή δηόηη δελ
ζπλνδεπόηαλ από ηελ απαηηνύκελε κειέηε ηεο εμέδξαο θαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό
αληνρήο
ζην 2ν ζηάδην «Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο» αλαδεηθλύεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο, ηεο ελ
ιόγσ πξνκήζεηαο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΧΣΗ ΙΚΔ» δηόηη πξνζέθεξε ηελ
ρακειόηεξε ηηκή όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο σο εμήο:
Α/Α

Οικονομικόρ Φοπέαρ

1.
2.
3.

EVEN ΙΚΔ
ΑΦΟΗ ΚΑΡΗΧΣΖ ΗΚΔ
ΓΟΤΡΓΟΤΛΑ ΙΚΔ

Γενικό ύνολο Οικ.
Πποζθοπάρ
54.436,00€
53.258,00€
56.319,66€
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θαη ζύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016
3. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Δγκπίνει ην από 20/10/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη
ειεθηξηθήο νζόλεο εθδειώζεσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ:
Α)
Αποππίπηει ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Π.&Π. ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΔ», γηαηί ε
ηερληθή ηνπ πξνζθνξά δελ ήηαλ πιήξεο θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 12/2020 κειέηεο
ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ.
Β)
Πποζυπινόρ ανάδοσορ γηα ηελ «Ππομήθεια εξέδπαρ, πύπγος ζηήπιξηρ οθόνηρ και
ηλεκηπικήρ οθόνηρ εκδηλώζευν», αναδεικνύεηαι ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΦΟΗ ΚΑΡΗΧΣΖ
ΗΚΔ», γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 12/2020 Μειέηεο,
ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα θαη εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζην ζύλνιν ηεο
πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΠΟ.

Δμέδξα αινπκηλίνπ πιήξεο
ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο

1

2

θάια αινπκηλίνπ

3

Ράκπα αινπκηλίνπ
Καξόηζηα απνζήθεπζεοκεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
εμέδξαο
Πύξγνο ζηήξημεο ειεθηξηθήο
νζόλεο ζρήκαηνο Π ζύκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ηιεθηξηθή νζόλε εκπξόζζηαο θαη
νπίζζηαο πξνβνιήο ζύκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

1

4

5
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Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ΔΗΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝ. (€)

ΜΔΡΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ (€)

ΣΔΜ.

27.000,00

27.000,00

2

ΣΔΜ.

450,00

900,00

1

ΣΔΜ.

2.700,00

2.700,00

ΣΔΜ.

350,00

2.800,00

8.000,00

8.000,00

1.550,00
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.550,00
42.950,00
10.308,00
53.258,00€
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1

1

ΣΔΜ.
ΣΔΜ.

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
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