
                                                                                                                                                                                                                                                                
  
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καισαριανή: 2.11.2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθµ. Πρωτ:12033    
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917  
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                            28Η  Συνεδρίαση /30-10-2015 
                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 139/2015 
     ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισµού 
µελέτης 139.113,00€ (µε τον ΦΠΑ 23%) CPV 77311000-6 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  του 
∆ήµου Καισαριανής , της 30ης του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2015. 

 
Στην  Καισαριανή σήµερα την 30η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ώρα 14.00  µ.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής ,  συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα  , ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.11822/26-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε  
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 
του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                       1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                           2.Κοντόσταυλος Γεώργιο                                   
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη    
                       
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 7ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών της  Οικονοµικής  Eπιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 11895/29-
10-2015   εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  η  οποία έχει  ως εξής : 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  29/10/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ         Αρ. Πρωτ. 11895 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Ειρήνη Ταµπάκη 
Τηλ. 2132010728 

Προς:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ &  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισµού µελέτης 139.113,00€ (µε τον ΦΠΑ 23%) CPV 

77311000-6 
 

Η επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη 
σύναψη Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών για την Εργασία µε τίτλο:  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισµού µελέτης 139.113,00€ (µε τον ΦΠΑ 23%) CPV 
77311000-6, προέβη στην ανάρτηση στο ΕΣΗ∆ΗΣ στις 26/10/2015 του ακόλουθου 
πρακτικού αξιολόγησης των Οικονοµικών Προσφορών: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

                         2η 
φάση αξιολόγησης Οικονοµική Προσφορά 

Στην  Καισαριανή, την 02/09/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 η επιτροπή διενέργειας 
αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη Σύµβασης Παροχής 

Υπηρεσιών για την Εργασία µε τίτλο:  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισµού µελέτης 139.113,00€ (µε τον ΦΠΑ 23%) (ή 113.099,70€ 
προ ΦΠΑ 23%) 

CPV 77311000-6 
συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισµό που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8245/22-07-2015 διακήρυξη 
του ∆ηµάρχου, στις εφηµερίδες: Ριζοσπάστης, Χτύπος, ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών, 
Νέα Καλλιθέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο ΓΕΩΤΕΕ & στο ΦΕΚ (ΚΑ∆ 69679). 
Ο διαγωνισµός διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε αριθµό 14688. 
Σε συνέχεια των κάτωθι: 

� Πρακτικό 1ης φάσης αξιολόγησης που αναρτήθηκε στις 16/9/2015 στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Καισαριανής 
� Απόφασης 131/6-10-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την εξέταση 
υποβληθείσας ένστασης µε την οποία στην β’ φάση ανοίγµατος οικονοµικών 
προσφορών συµµετέχουν οι ακόλουθοι: 

  Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής προσφοράς 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  17335 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ  17885 

3 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

17358 

πραγµατοποιήθηκε την 15η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13:00µµ αποσφράγιση στο ΕΣΗ∆ΗΣ 
των Οικονοµικών Προσφορών. 



Πριν την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής 101/2015, Πρακτικό Κλήρωσης 7912/14-7-15) ήταν:                                                                             
                 Παρόντες      
 Απόντες 
Ειρήνη Ταµπάκη (τακτικό µέλος) 
Ευαγγέλου Γρηγόριος (τακτικό µέλος) 
Τσαλκιτζής Γεώργιος (τακτικό µέλος)                                                                     
Κανένας 
Γραµµατέας: Τσαλκιτζής Γεώργιος   
Η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη αποσφράγισης των φακέλων οικονοµικών προσφορών (που 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά) και άρχισε τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών που 
κατέθεσαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ οι εταιρείες που πέρασαν στην β’ φάση του διαγωνισµού: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 

προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(προ ΦΠΑ 23%) 

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  17335 101.809,65€ 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ  17885 54.682,81€ 

3 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

17358 67.859,82€ 

Εν συνεχεία η Επιτροπή συνεδρίασε την Παρασκευή 16/10/15, την Τρίτη 20/10/2015 & την 
Πέµπτη 22/10/2015 και προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, ως 
ορίζεται στην διακήρυξη. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών, βρέθηκε ότι οι υποψήφιοι  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 

προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(προ ΦΠΑ 23%) 

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  17335 101.809,65€ (ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης 10%) 

2 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

17358 67.859,82€ (ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης 40%) 

υπέβαλλαν την οικονοµική προσφορά τους µε βάση τα οριζόµενα στην σχετική ∆ιακήρυξη. 
Η προσφορά του «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ» θεωρείται ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ για τους κάτωθι 
λόγους: 
Η Οικονοµική Προσφορά του, αντιβαίνει στα Άρθρα 8.2.2 όπου ρητά αναφέρεται ότι:    

«8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
………..Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία 
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για 
την αντίστοιχη εργασία. 
Ενδεικτικό παράδειγµα 
Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
∆ιακήρυξη) 12%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 73.170,70 - (73.170,70 χ 0,12)= 64.390,22 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος A΄, σε µορφή pdf . Στην φόρµα θα 



αποτυπώνεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Εφόσον από την 
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.» 
 
Συγκεκριµένα στην Οικονοµική Προσφορά του «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ» δεν έχει εφαρµοστεί ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σε κάθε άρθρο της µελέτης έχει µπει ξεχωριστό ποσοστό έκπτωσης και 
κατά συνέπεια παρόλο που έχει προσφέρει σε σύνολο την χαµηλότερη τιµή η προσφορά του 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

«8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
…………..Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.» 
Κατόπιν των παραπάνω η προσφορά που ανταποκρίνεται και στο Άρθρο 11 της 
διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται: 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι 
κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες 
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το 
δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.» 

είναι η Προσφορά του: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 
Υποψηφίου 

Αριθµός υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (προ ΦΠΑ 

23%) 
1 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

17358 67.859,82€ (ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης 

40%) 
  Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης. 
Μετά και την πάροδο της περιόδου των ενστάσεων η κατακύρωση ή µη θα γίνει µε απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής (Άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης). 
 Το παρόν Πρακτικό αναρτάται στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και τοιχοκολλείται στο 
∆ηµαρχείο Καισαριανής. 

       Καισαριανή 23/10/2015 

                      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
                                       

Ειρήνη Ταµπάκη (τακτικό µέλος) 
Ευαγγέλου Γρηγόριος (τακτικό 
µέλος) 
Τσαλκιτζής Γεώργιος (τακτικό 

µέλος)  

Για την Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης           Η ∆ιευθύντρια ΤΥ 
                   ∆ιαγωνισµού 
            Ειρήνη Ταµπάκη      Βασ. Κωνσταντοπούλου 
            Πολιτ. Μηχανικός      Αρχιτ. Μηχανικός 

Ευαγγέλου Γρηγόριος 
Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ 
Τσαλκιτζής Γεώργιος 
∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆Ε 



 

Κατόπιν των παραπάνω:  
Η επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου  και τη σύναψη Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών για την 
Εργασία µε τίτλο:  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισµού µελέτης 139.113,00€ (µε τον ΦΠΑ 23%) CPV 
77311000-6, αποδέχεται την  προσφορά της εταιρείας:  
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 

προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(προ ΦΠΑ 23%) 

1 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

17358 67.859,82€ (ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης 40%) 

και εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή να αποφανθεί για:  
� Την έγκριση ή µη του παραπάνω Πρακτικού Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του εν 
λόγω ∆ιαγωνισµού (για το πρακτικό 1ης Φάσης  υπάρχει η Απόφαση 131/6-10-2015 της 

Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την εξέταση υποβληθείσας ένστασης) & 

� την κατακύρωση ή µη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού στην 
εταιρεία : 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 

προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(προ ΦΠΑ 23%) 

1 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

17358 67.859,82€ (ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης 40%) 

η οποία προσέφερε συνολικό τίµηµα µετά την έκπτωση 67.859,82€ (εξήντα 
επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ & ογδόντα δύο λεπτών) προ 
Φ.Π.Α. 23% ή  83.467,58€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%). 
 
 
                  Η ∆ιευθύντρια ΤΥ 
                    
 
              Βασ. Κωνσταντοπούλου 
                     Αρχιτ. Μηχανικός 
 
 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή 
 
 
 
                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
        Μετά από διαλογική συζήτηση αφού µελέτησε την πιο πάνω εισήγηση 
  
 
 



 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  το Πρακτικό Επιτροπής διεξαγωγής  του διαγωνισµού και κατακυρώνει τον 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό στην εταιρεία :ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ η οποία προσέφερε συνολικό τίµηµα µετά την 
έκπτωση 67.859,82€ (εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ & 
ογδόντα δύο λεπτών) προ Φ.Π.Α. 23% ή  83.467,58€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
23%). 
 
  Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                     1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                     2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                     3.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
                                                                     4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                     5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                                                      
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                                                                  
Καισαριανή   2/11/2015 

                                                  Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                       Της υπηρεσίας 

 
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                                

 
 
 
 
 

 

 
 


