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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 2α Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 19/29-5-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηνπ 3νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πεξί παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή παξαιηαθήο δηαδξνκήο πνδειαηφδξνκνπ (ΚαλειινπνχινπΠαπαθιέζζα)», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 6362/28-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’
αξηζ. 6217/26-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ή κε ηνπ 3νπ Πξαθηηθνχ πεξί παξάηαζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ
ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ
(ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΑΠΑΦΛΔΑ)»΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 3ν Πξαθηηθφ
Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο πεξί παξάηαζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ
ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ
(ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤΠΑΠΑΦΛΔΑ)»πξνυπνινγηζκνχ 551.248,45 € (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 04/12/2019 ζχκθσλα
κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (504/2019 Α.Ο.Δ. & ΑΓΑΜ:19PROC005792030 201911-04). - Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.690Β (ΑΓΑ 6ΔΚΡΧΞΗ-ΜΒΚ)Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 551.248,45€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο ησλ
εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 77 B/21-012020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 551.248,45€ ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2020. - Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 693/20-12-2019
(ΑΓΑ:6Ζ90ΧΞΗ-ΤΓΞ) απφθαζε, ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππφςε
έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 07/01/2020 (11:54:39) θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 121/19-02-2020
(ΑΓΑ:Χ0ΕΣΧΞΗ-Μ0Ρ) απφθαζε ελέθξηλε ην 2ν Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππφςε
έξγνπ θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε κέζε έθπησζε 41,91% θαη ζπλνιηθφ πνζφ πξνζθνξάο
258.262,68€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 320.245,72€ κε ΦΠΑ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε (121/19-02-2020) καδί κε
ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηήζεθαλ πξνο φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πιελ ηνπ
1
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πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηηο 12/03/2020
(12:50:57) θαη δελ αζθήζεθε θακία έλζηαζε θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. - Δπεηδή έσο ζήκεξα
δελ θαηέζηε δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην αξρηθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ έιεμε ζηηο 28/5/2020 θαη γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα ιήμεη ζηηο
28/6/2020 ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή θαηφπηλ ηεο ππ’
αξηζκ15219/28-04-2020 πξφζθιεζεο θάιεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ
πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ ηνπο θαηά ηξείο κήλεο δειαδή έσο ηελ 28/08/2020 θαη 28/09/2020
αληίζηνηρα. ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο αληαπνθξίζεθαλ
νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη δχν (2) νηθνλνκηθνί θνξείο: Α/Α

ΔΗΡΑ
ΜΔΗΟΓΟΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΦΟΡΔΑ

ΔΚΠΣΧΖ

ΗΥΤ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
(Πνζνζηφ
Έθπησζεο)

1.

1.

41,91%

ΠΡΟΦΟΡΑ
28/8/2020

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
3/10/2020
ΠΡΟΧΡΗΝΟ
ΑΝΑΓΟΥΟ
(41,91%)

2.

3.

ΑΝΑΞ
ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗ
ΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ δ.η.
"Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
Α.Σ.Δ."

23,50%

29/8/2020

02/10/2020

(23,50%)

-Οη εγγπεηηθέο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο 02/10/2020
θαιχπηνληαο ην δηάζηεκα ηεο δεηνχκελεο παξάηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Οη ππφινηπνη 3 (ηξείο)
Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δεκνπξαζία θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
δελ αληαπνθξίζεθαλ ζην έγγξαθν αίηεκα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη δελ απέζηεηιαλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά παξάηαζεο α/α
1
2
3

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΖΜΑΚΖ
Αλψλπκνο Σερληθή Δηαηξεία Υξηζηφθνξνο Αιεμφπνπινο κε δ.η. "ΑΣΔΥΑ"
ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ

-Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ην Ν3852/2010 (Κψδηθαο
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαη ην Ν.4412/16, πξνβείηε: - 1) ηελ έγθξηζε ή κε ηνχ 3νπ Πξαθηηθνχ
πεξί Παξάηαζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΑΠΑΦΛΔΑ)» - 2) ηελ απνδνρή
παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ηελ ζπλέρεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ηνπο δχν (2) παξαθάησ νηθνλνκηθνχο θνξείο:
Α/Α

ΔΗΡΑ
ΜΔΗΟΓΟΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΦΟΡΔΑ

ΔΚΠΣΧΖ

ΗΥΤ

1.

1.

41,91%

ΠΡΟΦΟΡΑ
28/8/2020

2.

3.

ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
δ.η. "Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
Α.Σ.Δ."

23,50%

29/8/2020

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
(Πνζνζηφ
Έθπησζεο)

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
3/10/2020
ΠΡΟΧΡΗΝΟ
ΑΝΑΓΟΥΟ
(41,91%)
02/10/2020
(23,50%)

-3) Σνλ απνθιεηζκφ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ (3) νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ δελ απέζηεηιαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. - Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ
Έξγνπ-Ζ/Μ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο, Ησάλλεο
Σζηκπνχθεο, Φψηηνο Γεκαθφπνπινο θαη Πέηξνο Φσκάο δήισζαλ φηη ππεξςεθίδνπλ ην σο άλσ
2
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ζέκα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.690Β (ΑΓΑ 6ΔΚΡΧΞΗ-ΜΒΚ) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 551.248,45 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο ησλ
εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 77 B/21-012020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 551.248,45 € ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2020.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 693/20-12-2019
(ΑΓΑ:6Ζ90ΧΞΗ-ΤΓΞ) απφθαζή ηεο, ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ
ππφςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 07/01/2020 (11:54:39) θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 121/19-02-2020
(ΑΓΑ:Χ0ΕΣΧΞΗ-Μ0Ρ) απφθαζή ηεο, ελέθξηλε ην 2ν Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ
ππφςε έξγνπ θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε κέζε έθπησζε 41,91% θαη ζπλνιηθφ πνζφ πξνζθνξάο
258.262,68 €, ρσξίο ΦΠΑ θαη 320.245,72 €, κε ΦΠΑ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε (121/19-02-2020) καδί
κε ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηήζεθαλ πξνο φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πιελ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηηο 12/03/2020
(12:50:57) θαη δελ αζθήζεθε θακία έλζηαζε θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
Δπεηδή εσο ζήκεξα δελ θαηέζηε δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην αξρηθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ έιεμε ζηηο 28/5/2020 θαη γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
ζπκκεηνρήο ζα ιήμεη ζηηο 28/6/2020 ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή
θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 15219/28-04-2020 πξφζθιεζεο, θάιεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ ηνπο θαηά ηξείο κήλεο δειαδή έσο ηελ
28ε/08/2020 θαη 28ε/09/2020 αληίζηνηρα. ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή παξάηαζεο ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ ηνπο αληαπνθξίζεθαλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη δχν (2) νηθνλνκηθνί θνξείο:
Α/Α

ΔΗΡΑ
ΜΔΗΟΓΟΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΦΟΡΔΑ

ΔΚΠΣΧΖ

1.

1.

41,91%

2.

3.

ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
δ.η. "Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
Α.Σ.Δ."

23,50%

ΗΥΤ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
(Ποζοζηό
Έκπηωζης)

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
28/8/2020
3/10/2020
ΠΡΟΧΡΗΝΟ
ΑΝΑΓΟΥΟ
(41,91%)
29/8/2020
02/10/2020
(23,50%)

Οη εγγπεηηθέο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο
02/10/2020 θαιχπηνληαο ην δηάζηεκα ηεο δεηνχκελεο παξάηαζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη ππφινηπνη 3 (ηξείο) Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δεκνπξαζία θαη
αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δελ αληαπνθξίζεθαλ ζην έγγξαθν αίηεκα ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο θαη δελ απέζηεηιαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά παξάηαζεο
α/α
1
2
3

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΖΜΑΚΖ
Αλψλπκνο Σερληθή Δηαηξεία Υξηζηφθνξνο Αιεμφπνπινο κε δ.η. "ΑΣΔΥΑ"
ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ

θαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ην Ν.3852/2010,
3

ΑΔΑ: Ψ1ΖΗΩΞΙ-ΛΓ4
Δγκρίνει ην 3ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πεξί παξάηαζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ
ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ
(ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΑΠΑΦΛΔΑ)» θαη σο εθ ηνχηνπ:
1)
Κάνει δεκηή ηελ παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ
ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ
(ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤΠΑΠΑΦΛΔΑ)», θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο δχν (2) θάησζη νηθνλνκηθνχο
θνξείο:
Α/Α

ΔΗΡΑ
ΜΔΗΟΓΟΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΦΟΡΔΑ

ΔΚΠΣΧΖ

1.

1.

41,91%

2.

3.

ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ δ.η. "Β.
ΒΛΑΣΑΡΑ
Α.Σ.Δ."

23,50%

ΗΥΤ
ΠΡΟΦΟΡΑ
28/8/2020

29/8/2020

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
(Ποζοζηό
Έκπηωζης)

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
3/10/2020
ΠΡΟΧΡΗΝΟ
ΑΝΑΓΟΥΟ
(41,91%)
02/10/2020
(23,50%)

2)
Δγκρίνει ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ (3)
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ απέζηεηιαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά:
α/α
1
2
3

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΖΜΑΚΖ
Αλψλπκνο Σερληθή Δηαηξεία Υξηζηφθνξνο Αιεμφπνπινο κε δ.η. "ΑΣΔΥΑ"
ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόνηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΛΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
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