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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8ε επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 31/4-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Φηινπνύινπ Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ζ θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020).
Οη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, ακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό
κέινο θαη Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020).
Ο θ. Φσκάο Πέηξνο –ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «α) Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ ηεο αλνηρηήο
δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Αλέγεξζε λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε ηκήκα ππνγείνπ θαη
θνιπκβεηηθή δεμακελή κε ρξήζε Α) Κέληξνπ δηεκήξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο (ΚΓΖΦ) Β) ηεγώλ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο (.Τ.Γ.) – Οηθνηξνθείνπ γηα άηνκα κε
απηηζκό θαη Ν.Τ (πξνζσξηλόο αλάδνρνο) β) Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 23.2. έσο 23.10 ηεο Γηαθήξπμεο», (ζρεηηθό ην
ππ’ αξηζ. 11737/03-09-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ.
11640/02-09-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη
σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ:΄΄α) Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Αλέγεξζε
λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε ηκήκα ππνγείνπ θαη θνιπκβεηηθή δεμακελή κε ρξήζε Α)
Κέληξνπ δηεκήξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο (ΚΓ-ΖΦ) Β) ηεγώλ ππνζηεξηδόκελεο
δηαβίσζεο (.Τ.Γ.) – Οηθνηξνθείνπ γηα άηνκα κε απηηζκό θαη Ν.Τ (πξνζσξηλόο
αλάδνρνο) β) Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ησλ άξζξσλ 23.2. έσο 23.10 ηεο Γηαθήξπμεο΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 1ν
Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «ΑΝΔΓΔΡΖ
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ΝΔΑ ΓΗΧΡΟΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΜΔ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ Α) ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ-ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
(ΚΓ – ΖΦ) Β) ΣΔΓΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ (.Τ.Γ) –
ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ ΚΑΗ Ν.Τ» πξνϋπνινγηζκνύ
3.083.880,00 € (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 31/07/2020 ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (343/11-06-2020 Α.Ο.Δ. &ΑΓΑΜ:20PROC006938882 2020-06-29).
-Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.010Β/12-05-2020(ΑΓΑ:ΦΞΕ5ΧΞΗ-55Χ) Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 500.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73221
ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. -Ζ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνέβε
ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε ηελ εγθπξόηεηα
ζπκκεηνρήο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. -Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜ. ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ» κε κέζε έθπησζε
ζαξάληα εθηά θαη εβδνκήληα νθηώ ηνηο εθαηό (47,78%) θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο
1.298.783,32€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 1.610.491,32€ κε ΦΠΑ, ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο).
-Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Ζ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ
κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην
ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε» κε ηελ πξνϋπόζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη
όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα
εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ.
4412/2016». -Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2 «ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη
εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10
ηεο παξνύζαο». -Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην
Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά
κε: - 1) Σελ ζεώξεζε ή κε θάπνησλ πξνζθνξώλ σο αζπλήζηζηα ρακειώλ θαη ζε
πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νξίνπ πάλσ από ην νπνίν νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ην ππεξβαίλνπλ ζα πξέπεη λα θιεζνύλ γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπο. - 2) Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνύ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ
δηελεξγήζεθε ηελ 31ε/07/2020 θαη ηελ αλάζεζε ηε ζύκβαζεο γηα ην έξγν «ΑΝΔΓΔΡΖ
ΝΔΑ ΓΗΧΡΟΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΜΔ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ Α)
ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ - ΖΜΔΡΖΗΑ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ (ΚΓ – ΖΦ) Β) ΣΔΓΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ (.Τ.Γ) –
ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ ΚΑΗ Ν.Τ» πξνϋπνινγηζκνύ
3.083.880,00 € (κε ΦΠΑ) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜ. ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ
Α.Σ.Δ» κε κέζε έθπησζε ζαξάληα εθηά θαη εβδνκήληα νθηώ ηνηο εθαηό (47,78%) θαη
ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.298.783,32 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 1.610.491,32 € κε ΦΠΑ -3)Σελ
θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο
απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
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απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. -4) Σελ
πξόζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ
από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα
23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. -Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ην από 31-7-2020 1ν Πξαθηηθό ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε ηκήκα
ππνγείνπ θαη θνιπκβεηηθή δεμακελή κε ρξήζε Α) Κέληξνπ δηεκήξεπζεο – εκεξήζηαο
θξνληίδαο (ΚΓ-ΖΦ) Β) ηεγώλ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο (.Τ.Γ.) – Οηθνηξνθείνπ γηα
άηνκα κε απηηζκό θαη Ν.Τ.»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10
παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην Ν.4412/2016, εγθξίλεη ηα θάησζη:
Α]
Γελ ζεσξεί ηηο πξνζθνξέο γηα ην έξγν: «Αλέγεξζε λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε
ηκήκα ππνγείνπ θαη θνιπκβεηηθή δεμακελή κε ρξήζε Α) Κέληξνπ δηεκήξεπζεο –
εκεξήζηαο θξνληίδαο (ΚΓ-ΖΦ) Β) ηεγώλ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο (.Τ.Γ.) –
Οηθνηξνθείνπ γηα άηνκα κε απηηζκό θαη Ν.Τ.» σο αζπλήζηζηα ρακειέο.
Β]
1]
Δγθξίλεη ην από 31-7-2020 1ν Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ, ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο κε ηκήκα ππνγείνπ θαη
θνιπκβεηηθή δεμακελή κε ρξήζε Α) Κέληξνπ δηεκέξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο
(ΚΓ-ΖΦ) Β) ηεγώλ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο (.Τ.Γ.) – Οηθνηξνθείνπ γηα άηνκα
κε απηηζκό θαη Ν.Τ.», πξνϋπνινγηζκνύ 3.083.880,00 € (κε ΦΠΑ) θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ
αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγνν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΓΔΩΡΓΗΟ
ΘΔΜ. ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ» (Πξνζσξηλόο Αλάδνρνο), κε κέζε έθπησζε (47,78%)
θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.298.783,32 €, ρσξίο ΦΠΑ θαη 1.610.491,32 €, κε
ΦΠΑ.
Κνηλνπνηεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο
ηνπ έξγνπ.
2]

3]
Καιεί ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΜ. ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ» λα
ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Με ηελ αξηζ. 343/11-6-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίζηεθαλ
θαη ζπληάρζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
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Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.010Β/12-05-2020 (ΑΓΑ:ΦΞΕ5ΧΞΗ-55Χ) Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 500.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73221
ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη
πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε ηελ
εγθπξόηεηα ζπκκεηνρήο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ» κε κέζε έθπησζε ζαξάληα εθηά θαη εβδνκήληα νθηώ ηνηο εθαηό
(47,78%) θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.298.783,32€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 1.610.491,32€ κε
ΦΠΑ, ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν
βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο).
ύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η Επηηξνπή
Δηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό
αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο
έγθξηζε»κε ηελ πξνϋπόζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη
αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην
θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά
αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Σηελ πεξίπησζε
απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016».
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2 «ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί,
ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Επηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο
πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο
παξνύζαο».
Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα πκκεηέρνληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ
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