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Αριθμός 46    

2
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 22
ας

 Ηανοσαρίοσ 2020 

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

 

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 22
α
 Ηανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 2/17-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (27) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνχξνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 21/2020) θαη 

επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκφο απνθάζεσο 25/2020). 

Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 26/2020).  

Οη θ.θ. Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο, Ησάλλεο Σζηκπνχθεο θαη 

Πέηξνο Φσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...…………………………………………………..  
        ην ηέινο, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (27) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 

πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ θαη αλάδεημε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ»», ζέηνληαο ππφςε ησλ 

κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 779/22-1-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ Αλαπιεξσηή θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 684/20-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ θαη 

αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ»΄΄ - Έρνληαο 

ππφςε: -*Σν άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 Α΄/9-08-2019) -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 -*Σελ αξηζ. 2/2019 

Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα 

ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ» πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 526.284,08 επξψ ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α -*ην ππ’αξηζ.817/18-03-2019 (ΑΓΑΜ: 

19REQ004689260) πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γ. Παηξέσλ -*ην ππ’αξηζ.898/19-03-2019 (ΑΓΑΜ: 

19REQ00465568) πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, -*ην ππ’αξηζ.190/11-02-2019 

(ΑΓΑΜ: 19REQ004555761) πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ -*ην 

ππ’αξηζ.81/21-02-2019 (ΑΓΑΜ: 19REQ004567791) πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Κ.Ο.ΓΖ.Π. -*ην 

ππ’αξηζ.553/02-04-2019 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*ην ππ’αξηζ.283/06-02-2019 
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ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο -*ην ππ’αξηζ.1914/25-10-2018 ηεθκεξησκέλν 

αίηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, -*ην ππ’αξηζ.39 & 40/21-02-2019 ηεθκεξησκέλα αηηήκαηα 

ηνπ Κ.Ο.ΓΖ.Π., -*ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο εμήο: 

-Γηα ην Γήκν Παηξέσλ νηθ έηνπο 2019 κε ΑΓΑΜ:19REQ004788128 - ΚΑ: 70.01-6634 κε 

δέζκεπζε πνζνχ 8.500,00€, ΑΑΤ: Β1.166 (ΑΓΑ 65Λ7ΧΞΗ-9Φ6) - ΚΑ:15-6634.00000 κε 

δέζκεπζε πνζνχ 20.500,00€, ΑΑΤ:Β1.167 (ΑΓΑΧ8ΣΧΧΞΗ-0ΛΥ) - ΚΑ: 10 -6634.00004 κε 

δέζκεπζε πνζνχ 82.500,00€, ΑΑΤ: Β 1.168 (ΑΓΑ ΧΠΖΥΧΞΗ-ΗΤΓ) - ΚΑ: 20 -6634.00100 κε 

δέζκεπζε πνζνχ 72.121,34€ Β 1.169 (ΑΓΑ 6Λ9ΕΧΞΗ-007) - ΚΑ: 35-6634.00000 κε δέζκεπζε 

πνζνχ 29.205,00€, ΑΑΤ: Β1.171 (ΑΓΑ Χ7ΦΑΧΞΗ-ΛΓ8) - ΚΑ: 45-6634.00001 κε δέζκεπζε 

πνζνχ 10.000,00€, ΑΑΤ: Β1.172 (ΑΓΑ ΧΔΞΞΧΞΗ-ΓΗΟ) - ΚΑ: 70.02-6634 κε δέζκεπζε πνζνχ 

2.500,00€, ΑΑΤ: Β1.207  (ΑΓΑ ΦΛΔ3ΧΞΗ-Λ27) - ΚΑ: 30 -6634.00001 κε δέζκεπζε πνζνχ 

2.000,00€, Β 1.1.170 (ΑΓΑ ΧΠΖΥΧΞΗ-ΗΤΓ) - Γηα ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε-Πνιηηηζηηθφο 

Οξγαληζκφο νηθ έηνπο 2019 κε ΑΓΑΜ:19REQ004677228 - ΚΑ: 10-6634.0000 κε δέζκεπζε 

πνζνχ 9.999,00€, (ΑΓΑ Φ9ΦΦΟΔ59-Χ1Η) - Γηα ην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν νηθ έηνπο 2019 κε 

ΑΓΑΜ:19REQ004555906 - ΚΑ: 15-6634 κε δέζκεπζε πνζνχ 22.461,16€, (ΑΓΑ:ΧΧΓΒΟΚ99-

3Τ) - Γηα ηνλ ΚΟΓΖΠ νηθ έηνπο 2019 κε ΑΓΑΜ:19REQ004567954 - ΚΑ:10-6634 κε δέζκεπζε 

πνζνχ 3.447,95€, (ΑΓΑ ΧΓ87ΟΛΑΟ-ΖΥΑ) - ΚΑ:15-6634-100 κε δέζκεπζε πνζνχ 11.532,65€, 

(ΑΓΑ ΧΥ10ΟΛΑΟ-ΧΤ1) - Γηα ηνλ ΚΟΓΖΠ νηθ έηνπο 2020 - ΚΑ: 10-6634. κε δέζκεπζε πνζνχ 

8.401,92€, (ΑΓΑ: ΧΓ87ΟΛΑΟ-ΖΥΑ) - ΚΑ:15-6634-100 κε δέζκεπζε πνζνχ 243.114,95€, 

(ΑΓΑ:ΧΥ10ΟΛΑΟ-ΧΤ1) -*Σελ αξηζ.240/4-6-2019 (ΑΓΑ: 6Μ6ΚΧΞΗ-Ε0Μ) απφθαζε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ 

ηελ αξηζ. 2/2019 Γηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ & ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ απηνχ, -*ηελ ππ’αξηζ.2019/S 126-307696 πξνθήξπμε ζχκβαζεο ζηελ 

Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ΑΓΑΜ:19PROC005210631 -*ηελ ππ’ αξηζ. 

549/02-07-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΧ3ΧΞΗ-0ΛΝ,ΦΔ7ΧΧΞΗ-37Ο,ΦΚ9ΖΧΞΗ-5ΔΓ, ΧΣΠ9ΧΞΗ-

7Μ/ΚΖΜΓΖ: 19PROC005210631, 19PROC005210859, 19PROC005210985, 

19PROC005211084 αληίζηνηρα) πξνθήξπμε ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ (ΔΖΓΖ: 

75485), γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ & ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηνχ, -*ηηο απφ 05-07-2019 δεκνζηεχζεηο, ζηηο εθεκεξίδεο 

Πεινπφλλεζνο, Γλψκε, χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -* 

ηηο απφ 30,31/07-2019 ππνβιεζείζεο ειεθηξνληθά πξνζθνξέο ησλ εηαηξηψλ: α) ΚΟΡΓΑΣΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, β) ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ,ΠΤΡΗΓΧΝ,ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, γ) 

ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΑΡΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, δ) ΤΗΟΗ 

ΗΜΗΣΕΖ ΟΔ, ε) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΗΟΤΚΑ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, δ) ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΧΣΗΟ, -*ην απφ 20-08-2019 πξαθηηθφ 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά) γηα ηελ πξνκήζεηα 

εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ & ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απηνχ θαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε απφξξηςε φισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιφγσ ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ επαλάιεςε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. -*ηελ αξηζ.383/27-9-2019 (ΑΓΑ: 

6ΤΦΧΞΗ-ΧΗΗ) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξνπ πξαθηηθνχ -*ηελ 

απφ 07/10/2019 θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ζηε πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ. -*ηελ απφ 7/10/2019 

εθ παξαδξνκήο καηαίσζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΚΖΜΓΖ κε αξηζ ΑΓΑΜ: 19PROC005210631, 

19PROC005210859, 19PROC005210985, 19PROC005211084, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ 

επεξέαζε ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. -*ηελ αξηζ.ΓΑΚ-Α.Δ.Π.Π.1259/15-10-2019 πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ., θαηά ηεο ππ’ 

αξηζ.383/27-09-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΦΧΞΗ-ΧΗΗ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, -*ην 

αξηζ.747/4554/16-10-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί ηεο ππ’ αξηζ. ΓΑΚ-ΑΔΠΠ 

1259/15.10.2019 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, -*ηελ απφ 16-10-2019 γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ γηα απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί ηεο αξηζ. ΓΑΚ-ΑΔΠΠ 1259/15.10.2019 πξνδηθαζηηθήο 
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πξνζθπγήο, -*ην αξηζ.754/4482/61416/24-10-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, κε ην 

νπνίν δηαβηβάζζεθε ζηελ Α.Δ.Π.Π. θάθεινο ηεο ππφζεζεο, ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη ησλ απνδεηθηηθψλ θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο, επί ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο, -*ηελ αξηζ.1384/2019 απφθαζε Α.Δ.Π.Π., κε ηελ νπνία θάλεη δεθηή ηελ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ πξνζθεχγνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ 

ΗΑ Ο.Δ., αθπξψλεη ηελ αξηζ. 383/27-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΦΧΞΗ-ΧΗΗ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη δηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ -*ην απφ 18-12-2019 

πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ 

ππ’αξηζ.1384/2019 απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π., -*ηελ αξηζ. 738/30-12-2019 (ΑΓΑ: 9ΓΑΞΧΞΗ-ΑΣΑ) 

Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ απφ 18-12-2019 πξαθηηθνχ 

ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ’αξηζ.1384/2019 

απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ηελ απφ 08/01/2020 θνηλνπνίεζή ηεο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΖΓΖ. -*ηελ απφ 14/01/2020 αλαθνίλσζε αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ελαπνκείλαληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. -*ην απφ 15/01/2020 

πξαθηηθφ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ αθνξά ζην 2
ν
 ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε αλάδεημε 

σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη  πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο,  εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζα.-Παξαθαινχκε φπσο: -*Δγθξίλεηε ην απφ 15/01/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα 

ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ -*Απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

«ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ» σο πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ», θξίλνληαο φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη εληφο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα σο 

αθνινχζσο: - 1. Γηα ηελ νκάδα πξνκήζεηαο: TMHMA Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ 

ΠΑΣΡΧΝ, ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, σο 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηηκή: 19.553,31 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. -2. Γηα ηελ νκάδα πξνκήζεηαο: TMHMA Β΄ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα: ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ 

είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζθέξεη ηηκή: 262.915,90 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. - Γηα ηελ νκάδα 

πξνκήζεηαο: TMHMA Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ, ηελ 

αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, σο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηηκή: 8.871,33 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. -  

Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 15-1-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζ. 2/2019 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 526.284,08 €, ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
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2. Σν ππ’αξηζ.817/18-03-2019 (ΑΓΑΜ: 19REQ004689260) πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γ. 

Παηξέσλ 

3. Σν ππ’αξηζ.898/19-03-2019 (ΑΓΑΜ: 19REQ00465568) πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο 

4. Σν ππ’αξηζ.190/11-02-2019 (ΑΓΑΜ: 19REQ004555761) πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

5. Σν ππ’αξηζ.81/21-02-2019 (ΑΓΑΜ: 19REQ004567791) πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ 

Κ.Ο.ΓΖ.Π. 

6. Σν ππ’αξηζ.553/02-04-2019 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

7. Σν ππ’αξηζ.283/06-02-2019 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο 

8. Σν ππ’αξηζ.1914/25-10-2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

9. Σν ππ’αξηζ.39 & 40/21-02-2019 ηεθκεξησκέλα αηηήκαηα ηνπ Κ.Ο.ΓΖ.Π. 

10. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο εμήο:  

Για ηο Γήμο Παηρέων οικ έηοσς 2019 με ΑΓΑΜ:19REQ004788128 

ΚΑ: 70.01-6634 κε δέζκεπζε πνζνχ 8.500,00€, ΑΑΤ: Β1.166 (ΑΓΑ 65Λ7ΧΞΗ-9Φ6) 

ΚΑ:15-6634.00000 κε δέζκεπζε πνζνχ 20.500,00€, ΑΑΤ:Β1.167 (ΑΓΑΧ8ΣΧΧΞΗ-0ΛΥ) 

ΚΑ: 10-6634.00004 κε δέζκεπζε πνζνχ 82.500,00€, ΑΑΤ: Β 1.168 (ΑΓΑ ΧΠΖΥΧΞΗ-

ΗΤΓ)  

ΚΑ: 20-6634.00100 κε δέζκεπζε πνζνχ  72.121,34€ Β 1.169 (ΑΓΑ 6Λ9ΕΧΞΗ-007) 

ΚΑ: 35-6634.00000 κε δέζκεπζε πνζνχ 29.205,00€, ΑΑΤ: Β1.171 (ΑΓΑ Χ7ΦΑΧΞΗ-

ΛΓ8) 

ΚΑ: 45-6634.00001 κε δέζκεπζε πνζνχ 10.000,00€, ΑΑΤ: Β1.172 (ΑΓΑ ΧΔΞΞΧΞΗ-

ΓΗΟ) 

ΚΑ: 70.02-6634 κε δέζκεπζε πνζνχ 2.500,00€, ΑΑΤ: Β1.207 (ΑΓΑ ΦΛΔ3ΧΞΗ-Λ27) 

ΚΑ: 30-6634.00001 κε δέζκεπζε πνζνχ 2.000,00€, Β 1.1.170 (ΑΓΑ ΧΠΖΥΧΞΗ-ΗΤΓ) 

Για ηη Γημοηική Βιβλιοθήκη-Πολιηιζηικός Οργανιζμός οικ έηοσς 2019 με 

ΑΓΑΜ:19REQ004677228 
ΚΑ: 10-6634.0000 κε δέζκεπζε πνζνχ 9.999,00€, (ΑΓΑ Φ9ΦΦΟΔ59-Χ1Η) 

Για ηο Γημοηικό Βρεθοκομείο οικ έηοσς 2019 με ΑΓΑΜ:19REQ004555906 

ΚΑ: 15-6634 κε δέζκεπζε πνζνχ 22.461,16€, (ΑΓΑ:ΧΧΓΒΟΚ99-3Τ)  

Για ηον ΚΟΓΖΠ οικ έηοσς 2019 κε ΑΓΑΜ:19REQ004567954 

ΚΑ:10-6634 κε δέζκεπζε πνζνχ 3.447,95€, (ΑΓΑ ΧΓ87ΟΛΑΟ-ΖΥΑ) 

ΚΑ:15-6634-100 κε δέζκεπζε πνζνχ 11.532,65€, (ΑΓΑ ΧΥ10ΟΛΑΟ-ΧΤ1) 

Για ηον ΚΟΓΖΠ οικ έηοσς 2020 

ΚΑ: 10-6634. κε δέζκεπζε πνζνχ 8.401,92€, (ΑΓΑ: ΧΓ87ΟΛΑΟ-ΖΥΑ) 

ΚΑ:15-6634-100 κε δέζκεπζε πνζνχ 243.114,95€, (ΑΓΑ:ΧΥ10ΟΛΑΟ-ΧΤ1) 

11. Σελ αξηζ.240/4-6-2019 (ΑΓΑ: 6Μ6ΚΧΞΗ-Ε0Μ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα 

έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηελ αξηζ. 2/2019 

Γηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ & ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απηνχ, 

12. Σελ ππ’αξηζ.2019/S 126-307696 πξνθήξπμε ζχκβαζεο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ΑΓΑΜ:19PROC005210631 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 549/02-07-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΧ3ΧΞΗ-0ΛΝ,ΦΔ7ΧΧΞΗ-37Ο,ΦΚ9ΖΧΞΗ-5ΔΓ, 

ΧΣΠ9ΧΞΗ-7Μ/ΚΖΜΓΖ: 19PROC005210631, 19PROC005210859, 

19PROC005210985, 19PROC005211084 αληίζηνηρα) πξνθήξπμε ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ (ΔΖΓΖ: 75485), γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ & ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηνχ 

14. Σηο απφ 05-07-2019 δεκνζηεχζεηο, ζηηο εθεκεξίδεο Πεινπφλλεζνο, Γλψκε, χκβνπινο 

Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

15. Σηο απφ 30,31/07-2019 ππνβιεζείζεο ειεθηξνληθά πξνζθνξέο ησλ εηαηξηψλ: α) 

ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, β) 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ,ΠΤΡΗΓΧΝ,ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, γ) ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΑΡΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, δ) ΤΗΟΗ ΗΜΗΣΕΖ ΟΔ, 
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ε) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΗΟΤΚΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ, δ) ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΧΣΗΟ 

16. Σν απφ 20-08-2019 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ & ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηνχ θαη κε 

ην νπνίν πξνηείλεηαη ε απφξξηςε φισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιφγσ ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ επαλάιεςε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

17. Σελ αξηζ.383/27-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΦΧΞΗ-ΧΗΗ) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ αλσηέξνπ πξαθηηθνχ 

18. Σελ απφ 07/10/2019 θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ζηε πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ 

19. Σελ απφ 7/10/2019 εθ παξαδξνκήο καηαίσζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΚΖΜΓΖ κε αξηζ. 

ΑΓΑΜ: 19PROC005210631, 19PROC005210859, 19PROC005210985, 

19PROC005211084, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ επεξέαζε ηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία 

20. Σελ αξηζ.ΓΑΚ-Α.Δ.Π.Π.1259/15-10-2019 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ., θαηά ηεο ππ’ αξηζ.383/27-09-2019 

(ΑΓΑ: 6ΤΦΧΞΗ-ΧΗΗ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

21. Σν αξηζ.747/4554/16-10-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ 

αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί ηεο ππ’ αξηζ. ΓΑΚ-

ΑΔΠΠ 1259/15.10.2019 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

22. Σελ απφ 16-10-2019 γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί 

ηεο αξηζ. ΓΑΚ-ΑΔΠΠ 1259/15.10.2019 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

23. Σν αξηζ.754/4482/61416/24-10-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, κε ην νπνίν 

δηαβηβάζζεθε ζηελ Α.Δ.Π.Π. θάθεινο ηεο ππφζεζεο, ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη ησλ απνδεηθηηθψλ θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο, επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

24. Σελ αξηζ.1384/2019 απφθαζε Α.Δ.Π.Π., κε ηελ νπνία θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ηνπ πξνζθεχγνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ 

Ο.Δ., αθπξψλεη ηελ αξηζ. 383/27-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΦΧΞΗ-ΧΗΗ) απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ 

25. Σν απφ 18-12-2019 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα απνδνρή θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ’αξηζ.1384/2019 απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. 

26. Σελ αξηζ. 738/30-12-2019 (ΑΓΑ: 9ΓΑΞΧΞΗ-ΑΣΑ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ απφ 18-12-2019 πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ 

νξγάλνπ, γηα απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ’αξηζ.1384/2019 απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. 

θαη ηελ απφ 08/01/2020 θνηλνπνίεζή ηεο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ 

27. Σελ απφ 14/01/2020 αλαθνίλσζε αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ελαπνκείλαληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

28. Σν απφ 15/01/2020 πξαθηηθφ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ αθνξά ζην 2
ν
 ζηάδην ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 

κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο, εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα 

 

θαη ζχκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3)  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 
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1] Δγκρίνει ην απφ 15-01-2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη 

Διέγρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ προζωρινός ανάδοτος ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Προμήθεια ειδών 

καθαριόηηηας και εσπρεπιζμού για ηις ανάγκες ηων σπηρεζιών ηοσ Γήμοσ Παηρέων και ηων 

Νομικών ηοσ Προζώπων», αναδεικνύεηαι ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ»», θξίλνληαο φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, σο αθνινχζσο: 

 

α) Γηα ηελ νκάδα πξνκήζεηαο: TMHMA Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΣΡΩΝ, 

γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηηκή: 19.553,31 €, ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. 24%.  

 

β) Γηα ηελ νκάδα πξνκήζεηαο: TMHMA Β΄ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ.), γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηηκή: 262.915,90 €, 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. 24%. 

 

γ) Γηα ηελ νκάδα πξνκήζεηαο: TMHMA Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηηκή: 8.871,33 €, 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. 24%. 

 

 
 

                  Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 
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