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ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισµού και 
αξιολόγησης αποτελέσµατος για την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι 
καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ. ». 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της  24ης του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 6785/19-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  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.Γεωργοπούλου Κανέλλα  
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                    2.Βούρλος ∆ηµήτριος      
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα (αν. µέλος) 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών  της Επιτροπής το Πρακτικό διενέργειας πρόχειρου  
διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού 
υλικού ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ. » το οποίο έχει 
ως εξής: 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Καισαριανή    12/6/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    Αριθ. Πρωτ.:   6465 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
 
      ΠΡΟΣ  
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
     ΚΟΙΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού & 
    Αξιολόγησης Αποτελέσµατος 
 
 Σας διαβιβάζουµε το από 29/5/2015 Πρακτικό ∆ιενέργειας 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Αποτελέσµατος που αφορά την 
προµήθεια “ Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, 
διαφόρων τύπων λάµπες κλπ.”  και παρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες. 
      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
               ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καισαριανή 29/5/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

αποτελέσµατος 
 

για την προµήθεια “ Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι καλώδια, 
διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ.”  

 
 Στην Καισαριανή στις 29 Μαϊου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Καισαριανής συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος όπως αυτή 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 16/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για να 
διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια “ Ηλεκτρολογικού υλικού 
ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ.”  προϋπολογισµού 
27.986,31 € (συµπεριλαµβανοµένου 23% Φ.Π.Α.) όπως ορίζεται στην αριθµ 
5404/776/21.5.2015 απόφαση ∆ηµάρχου. 
 



Στην συνεδρίαση της επιτροπής είναι παρόντες: 
 1. Ψυχογιού Αλίκη 
 2. Χαρίτου Ελιάννα  
 3. Βουρλούµη Καλλιόπη  
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών που κατέθεσαν οι 
ενδιαφερόµενοι. 
 
Παρουσιάστηκε µόνο η εταιρεία Σ. & Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. εκπροσωπούµενη 
από το κο Παπαδόπουλο Βασίλειο µε Α∆Τ ΑΚ 529566/2013 ΤΑ Πειραιά, ο οποίος 
και προσκόµισε σφραγισµένο φάκελο προσφοράς για την ανωτέρω προµήθεια.   
 
Αρχικά η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο. Μέσα στον κυρίως φάκελο 
βρέθηκαν δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής, σφραγισµένος φάκελος τεχνικής 
προσφοράς και σφραγισµένος φάκελος οικονοµικής προσφοράς τα οποία και 
µονογράφησαν. 
 
Στην συνέχεια αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και την εγγυητική 
συµµετοχής και διαπίστωσε την πληρότητά τους σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 
5404/776/21.5.2015 απόφαση ∆ηµάρχου, έκανε δεκτή την προσφορά  και προχώρησε 
στη αποσφράγιση του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 
 
Κατόπιν εξέτασε την τεχνική προσφορά του ανωτέρω προµηθευτή και την βρήκε 
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 
Τέλος κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και 
τον έλεγχο αυτή διαπιστώθηκαν τα εξής:  
 
Οι προσφερόµενες τιµές  εκφράζονται σε ευρώ και αναγράφονται αριθµητικώς και 
ολογράφως ανά µονάδα και µε κόστος δαπάνης προ ΦΠΑ  ύψους 19.354,5 €. 
Προσδιορίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ σε 23% πλήν όµως υπάρχει λογιστικό λάθος 
στον υπολογισµό του ΦΠΑ και αναγράφεται το ποσό των 5.233,21 € αντί του ποσού 
4.451,53 € που είναι και το σωστό. Ως εκ τούτου το συνολικό κόστος δαπάνης της 
ανωτέρω προµήθειας είναι 23.806,03 €. 
  
Σηµειώνεται ότι κατά τον έλεγχο της Οικονοµικής Προσφοράς παρατηρήθηκε 
έκπτωση πάνω από 50% στην τιµή µονάδας των υλικών µε Α/Α 10, 11, 12, 13.   
 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Αποτελέσµατος προτείνει την κατακύρωση της  προµήθειας “ 
Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες 
κλπ.” στην εταιρεία Σ. & Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε µε συνολική προσφερόµενη 
τιµή 23.806,03 €.  
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
      ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 
 
      ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΝΑ 
 
      ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 



 
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 και λαµβάνοντας υπόψη  το πιο πάνω πρακτικό   
 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει   το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισµού και 
αξιολόγησης αποτελέσµατος για την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι 
καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ. » και κατακυρώνει σε βάρος 
των  ΚΑ 10.6261.0001, 20.6261.0001, 15.6261.0001, 70.6261.0001,20.6262.0001, 
35.6262.0001 και 70.6262.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας Οικονοµικού 
Έτους 2015, την προµήθεια όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό, 
στην εταιρεία Σ.& Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε. µε συνολική προσφερόµενη  τιµή 
23.806,03 €. 
 
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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                       4.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα (αν. µέλος) 
                                                                       5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                          
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
 
                                                                                  Καισαριανή   25/6/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                      Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               
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                                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 88/2015 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισµού και 
αξιολόγησης αποτελέσµατος για την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι 
καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ. ». 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της  24ης του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 6785/19-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  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.Γεωργοπούλου Κανέλλα  
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                    2.Βούρλος ∆ηµήτριος      
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα (αν. µέλος) 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών  της Επιτροπής το Πρακτικό διενέργειας πρόχειρου  
διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού 
υλικού ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ. » το οποίο έχει 
ως εξής: 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Καισαριανή    12/6/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    Αριθ. Πρωτ.:   6465 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
 
      ΠΡΟΣ  
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
     ΚΟΙΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού & 
    Αξιολόγησης Αποτελέσµατος 
 
 Σας διαβιβάζουµε το από 29/5/2015 Πρακτικό ∆ιενέργειας 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Αποτελέσµατος που αφορά την 
προµήθεια “ Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, 
διαφόρων τύπων λάµπες κλπ.”  και παρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες. 
      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
               ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καισαριανή 29/5/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

αποτελέσµατος 
 

για την προµήθεια “ Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι καλώδια, 
διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ.”  

 
 Στην Καισαριανή στις 29 Μαϊου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Καισαριανής συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος όπως αυτή 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 16/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για να 
διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια “ Ηλεκτρολογικού υλικού 
ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ.”  προϋπολογισµού 
27.986,31 € (συµπεριλαµβανοµένου 23% Φ.Π.Α.) όπως ορίζεται στην αριθµ 
5404/776/21.5.2015 απόφαση ∆ηµάρχου. 
 



Στην συνεδρίαση της επιτροπής είναι παρόντες: 
 1. Ψυχογιού Αλίκη 
 2. Χαρίτου Ελιάννα  
 3. Βουρλούµη Καλλιόπη  
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών που κατέθεσαν οι 
ενδιαφερόµενοι. 
 
Παρουσιάστηκε µόνο η εταιρεία Σ. & Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. εκπροσωπούµενη 
από το κο Παπαδόπουλο Βασίλειο µε Α∆Τ ΑΚ 529566/2013 ΤΑ Πειραιά, ο οποίος 
και προσκόµισε σφραγισµένο φάκελο προσφοράς για την ανωτέρω προµήθεια.   
 
Αρχικά η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο. Μέσα στον κυρίως φάκελο 
βρέθηκαν δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής, σφραγισµένος φάκελος τεχνικής 
προσφοράς και σφραγισµένος φάκελος οικονοµικής προσφοράς τα οποία και 
µονογράφησαν. 
 
Στην συνέχεια αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και την εγγυητική 
συµµετοχής και διαπίστωσε την πληρότητά τους σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 
5404/776/21.5.2015 απόφαση ∆ηµάρχου, έκανε δεκτή την προσφορά  και προχώρησε 
στη αποσφράγιση του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 
 
Κατόπιν εξέτασε την τεχνική προσφορά του ανωτέρω προµηθευτή και την βρήκε 
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 
Τέλος κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και 
τον έλεγχο αυτή διαπιστώθηκαν τα εξής:  
 
Οι προσφερόµενες τιµές  εκφράζονται σε ευρώ και αναγράφονται αριθµητικώς και 
ολογράφως ανά µονάδα και µε κόστος δαπάνης προ ΦΠΑ  ύψους 19.354,5 €. 
Προσδιορίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ σε 23% πλήν όµως υπάρχει λογιστικό λάθος 
στον υπολογισµό του ΦΠΑ και αναγράφεται το ποσό των 5.233,21 € αντί του ποσού 
4.451,53 € που είναι και το σωστό. Ως εκ τούτου το συνολικό κόστος δαπάνης της 
ανωτέρω προµήθειας είναι 23.806,03 €. 
  
Σηµειώνεται ότι κατά τον έλεγχο της Οικονοµικής Προσφοράς παρατηρήθηκε 
έκπτωση πάνω από 50% στην τιµή µονάδας των υλικών µε Α/Α 10, 11, 12, 13.   
 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Αποτελέσµατος προτείνει την κατακύρωση της  προµήθειας “ 
Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες 
κλπ.” στην εταιρεία Σ. & Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε µε συνολική προσφερόµενη 
τιµή 23.806,03 €.  
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
      ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 
 
      ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΝΑ 
 
      ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 



 
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 και λαµβάνοντας υπόψη  το πιο πάνω πρακτικό   
 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει   το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισµού και 
αξιολόγησης αποτελέσµατος για την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού ήτοι 
καλώδια, διακόπτες, ρελέ, διαφόρων τύπων λάµπες κλπ. » και κατακυρώνει σε βάρος 
των  ΚΑ 10.6261.0001, 20.6261.0001, 15.6261.0001, 70.6261.0001,20.6262.0001, 
35.6262.0001 και 70.6262.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας Οικονοµικού 
Έτους 2015, την προµήθεια όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό, 
στην εταιρεία Σ.& Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε. µε συνολική προσφερόµενη  τιµή 
23.806,03 €. 
 
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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                       4.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα (αν. µέλος) 
                                                                       5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                          
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
 
                                                                                  Καισαριανή   25/6/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                      Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               
  
 

 
    
 
 
 


