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Αριθμός  826    

41
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 18
ης

 Νοεμβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 11:30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

828/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο 

Φσκάο – 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. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 

Πξαθηηθνύ 2 «Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο 

θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (Πξνζσξηλόο αλάδνρνο)», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 

15804/9-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 15783/9-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο) ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξαθηηθνύ΄΄ - ρεη.: - 1. Σν από 3-11-2020 Πξαθηηθό 

2 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - 2. H ππ’ αξηζ. 327/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - αο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθό 2 

«Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα 

ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην 

ζώκα ηελ έγθξηζή ηνπ. - πλεκκέλα: - 1. Πξαθηηθό 2 - 2. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο - 3. 

Έληππν ζπλνιηθήο βαζκνιόγεζεο πξνζθνξάο - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο, Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- ΠΡΑΚΣΙΚΟ 2 - ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 3-11-2020 Πξαθηηθό 2 ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», 

ΑΔΑ: ΩΑΧΖΩΞΙ-ΜΤΨ
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40, παξ. 1) θαη ην 

Ν.4412/2016,  

 

Δγκρίνει ην από 3-11-2020 πξαθηηθό 2 «Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 327/2020 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» θαη σο εθ 

ηνύηνπ αναθέηει ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», ζηελ έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

«ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετνικών Περιβαλλονηικών και Τποζηηρικηικών Μελεηών Ανώνσμη 

Δηαιρεία» διαγρ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΩΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»» (Προζφρινός ανάδοτος), κε α/α 

ζπζηήκαηνο 90960 ΔΗΓΗ, κε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 81,73 πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 109.250,00 €, άλεπ ΦΠΑ, 

 

ζύκθσλα κε ηα όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην από 3-11-2020 Πξαθηηθό 2, σο θάησζη: 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  2 

 

ηης Δπιηροπής Γιαγφνιζμού για ηην ανάθεζη εκπόνηζης ηης μελέηης με ηίηλο: 

«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ» 

πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 161.201,56 € (ρσξίο ΦΠΑ) 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα, 03/11/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:30 π.κ. ζηε Γηεύζπλζε 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Παληαλάζζεο 30 - 3
νο

 όξνθνο, ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 327/2-6-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΑΓΑ: Χ9Γ5ΧΞΙ-5ΤΓ), γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε 

εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ 2019 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ Γηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ ΔΗΓΗ, ζηνλ ππ. αξηζ. 90960 ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηεο ππ. αξηζ. πξση. 8615/6-7-20 

(ΑΓΑ: 65ΠΚΧΞΙ-0ΛΤ) πξνθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ ζύλαςε Γεκόζηαο ύκβαζεο 

Μειέηεο κε αλνηθηή δηαδηθαζία (άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016), κέζσ ηνπ Δζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο (πξνεθηηκώκελε ακνηβή 

θάησ ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ).  

 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο: 

1. Νηθνιάνπ Γεκήηξηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

2. Οπξαλία ίλνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, σο ηαθηηθό κέινο 

3. Παλαγηώηεο Σδνγαδώξνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο εθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ., σο ηαθηηθό κέινο 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ππνθαθέινπ 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκό έλσζεο νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετνικών Περιβαλλονηικών και Τποζηηρικηικών Μελεηών 

Ανώνσμη Δηαιρεία» διαγρ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΩΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», έρνληαο ππόςε ηελ 

απόθαζε 680/29-9-2020 (ΑΓΑ: ΦΚΞΣΧΞΙ-ΓΒΙ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν απνθιείζηεθε ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΓΔΧΓΝΧΗ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΧΝ» θαη «ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΧΖΩΞΙ-ΜΤΨ
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ΙΧΑΝΝΗ ηνπ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» από ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο απηή δελ πιεξεί ηα 

ηεζέληα επί πνηλή απνθιεηζκνύ θξηηήξηα ηεο ππ. αξηζ. πξση. 8615/6-7-20 (ΑΓΑ: 65ΠΚΧΞΙ-0ΛΤ) 

πξνθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ηνπ ππνθαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

(Α/Α:90960), θαη πξνέβε ζηνλ έιεγρν ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20.4 ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Δπηπξόζζεηα ε Δ.Γ. δηαπίζησζε όηη ε ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά  θέξεη εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε  ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε  ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ζύκθσλα  κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

ππ.αξ.117384/26-10-2017 ΚΤΑ.  

ηε ζπλέρεηα, έθξηλε όηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ 

– Γραθείο Σετνικών Περιβαλλονηικών και Τποζηηρικηικών Μελεηών Ανώνσμη Δηαιρεία» 

διαγρ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΩΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. 

GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»., είλαη παξαδεθηή ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 20.4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη πξνέβε  ζε βαζκνιόγεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 21.3 θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Oη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνύληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε βαζκνινγία 

ΒΟΠη ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠη  ηζνύηαη κε ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο σο 

εμήο: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όποσ ΠΑ είναι η προεκηιμώμενη αμοιβή 
Ο πξνθύπησλ βαζκόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεύηεξν (2

ν
) δεθαδηθό ςεθίν. 

Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε  

U.Ο.Π.=20%.  
 

α/α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ (€) 

(ΑΝΔΤ ΦΠΑ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Β.Ο.Π.) 

1. 

 «ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετνικών Περιβαλλονηικών 

και Τποζηηρικηικών Μελεηών Ανώνσμη Δηαιρεία» 

διαγρ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΩΝΖ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» 

109.250,00 32,23 

 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 21.4 ηεο Πξνθήξπμεο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα: 

H ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα:  

U = U.Σ.Π. * 80% + U Ο.Π. * 20% 

Μεηά από ηα παξαπάλσ, ε Δ.Γ. νινθιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ νη νπνίνη δελ είραλ απνθιεηζηεί από ηε ζπλέρεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

ζύκθσλα κε ηε ζεηξά αξίζκεζεο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδόκελσλ θαηά ηα 

πξνεγνύκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

α/α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

U.T.Π. Β.Ο.Π. (U = U.Σ.Π.*80%+ Β.Ο.Π.*20%) 

1. 

«ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετνικών 

Περιβαλλονηικών και Τποζηηρικηικών 

Μελεηών Ανώνσμη Δηαιρεία» διαγρ. «Sigma 

μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΩΝΖ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. 

94,10 32,23 81,73 
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4 

 

GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

Α.Δ.» 

 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ ζρήκαηνο κε α/α 1. ζπγθεληξώλεη ηελ κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία, σο ε 

κνλαδηθή πξνζθνξά, επνκέλσο ζεσξείηαη σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε. 

 

Μεηά από ηα αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, 

 

ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ 

 

Σελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», ζηην έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

«ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετνικών Περιβαλλονηικών και Τποζηηρικηικών Μελεηών Ανώνσμη 

Δηαιρεία» διαγρ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΩΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»», κε α/α ζπζηήκαηνο 90960 

ΔΗΓΗ, κε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 81,73 πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

109.250,00€ άλεπ ΦΠΑ.  

Δπηζπλαπηόκελα ζην παξόλ πξαθηηθό είλαη ε πλνιηθή βαζκνινγία θαη ην Έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο από ην ΔΗΓΗ γηα ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε α/α 90960. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ε Δπηηξνπή 

ζπλέηαμε ην παξόλ Πξαθηηθό 2, ην ππέγξαςε θαη ην παξέδσζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

ππεξεζία θαη ζηνλ ρεηξηζηή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 
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