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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
7Η Συνεδρίαση 15-02-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 25/2022
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184679,2) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης
του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (εκτιμώμενης αξίας 759.771,41 € πλέον ΦΠΑ 24%).
Πρακτικό της με αριθμό 7ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 15η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2372/11-02-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 2233/10-02-2022 εισήγηση της
προϊσταμένης διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου
Βασιλικής καθώς και το 1ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού τα οποία έχουν ως εξής :

Σας υποβάλλουμε το από 1/2/2022 1ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184679,2) για την σύναψη Δημόσιας
Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»,
και παρακαλούμε για την έγκρισή του και την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον προσωρινό
μειοδότη (Οικονομικό Φορέα) με την επωνυμία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. με α/α
προσφοράς 241774 ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει τιμής) με ποσοστό έκπτωσης 28,01%.

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 184679,2

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 759.771,41 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Στην Καισαριανή, την 28/1/2022, ημέρα Παρασκευή η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και
την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 759.771,41 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 241/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΔΞΩΕΨ-6Ν5) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα Καισαριανής προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 27654/22.12.2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC009822671) διακήρυξη του Δημάρχου Καισαριανής Βοσκόπουλου Χρήστου.
Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος : 184679,2.
Η αποσφράγιση Δικαιολογητικών και Οικονομικής προσφοράς είχε οριστεί για τις 28/1/2021 και ώρα
10:00 π.μ. με την αριθ. πρωτ. 782/17.1.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC009933672) για τροποποίηση του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών
(Ορθή Επανάληψη)
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της επιτροπής ήταν:
Παρόντες
Κοντογιάννης Στέφανος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος Τακτικό Μέλος)
Γουναρόπουλος Βασίλειος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τακτικό μέλος)
Σώκιαλης Κωνσταντίνος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τακτικό μέλος)
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Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής τους δύο σφραγισμένους
φακέλους:
1ος φάκελος ο οποίος έχει λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου 1363/27.1.2022 και αποστολέα την
εταιρεία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. και θέμα πρωτότυπη εγγυητική Επιστολή τράπεζας
Πειραιώς & τροποποίηση αυτής για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
2ος φάκελος ο οποίος έχει λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου 1369/27.1.2022 και αποστολέα την
εταιρεία ΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
Η Επιτροπή στις 10.00 π.μ. προχώρησε στην διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών που υπέβαλαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 184679,2 και κατέγραψε ότι υπέβαλαν
προσφορά οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: (ο κατάλογος που ακολουθεί εξήχθη από το υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Η επιτροπή ανήρτησε τον ανωτέρω κατάλογο στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού» και απέστειλε μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ μόνο στους ανωτέρω προσφέροντες.
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε την απαιτούμενη προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυητικών
επιστολών και αφού αποσφράγισε τους κάτωθι φακέλους διαπίστωσε τα εξής:
1) τον με αριθ. πρωτ. 1363/27.1.2022 φάκελο,
Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. έχει προσκομίσει
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή εμπρόθεσμα, την οποία έχει υποβάλει και ηλεκτρονικά στην
προσφορά.
2) τον με αριθ. πρωτ. 1369/27.1.2022 φάκελο,
Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει προσκομίσει πρωτότυπη εγγυητική επιστολή εμπρόθεσμα, την οποία έχει υποβάλει και
ηλεκτρονικά στην προσφορά.
β) οι οικονομικοί φορείς
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ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ
NΑFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

υπέβαλαν με την προσφορά τους εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης, και δεν όφειλαν να
προσκομίσουν πρωτότυπες.
Η επιτροπή στο στάδιο αυτό ως προς τον έλεγχο της προσκόμισης των απαιτούμενων πρωτότυπων
εγγυητικών επιστολών και ως προς την υποβολή των απαιτούμενων εγγυήσεων ηλεκτρονικής
έκδοσης με την ηλεκτρονική προσφορά, αποδέχεται όλες τις προσφορές.
Στην συνέχεια η επιτροπή αφού εκτύπωσε από το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ τον πίνακα συμμετεχόντων
κατά σειρά μειοδοσίας τον ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού» και απέστειλε μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ μόνο στους κατωτέρω προσφέροντες και στην αναθέτουσα αρχή για να λάβουν γνώση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Στις παραπάνω οικονομικές προσφορές δεν συμπεριλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτες Δαπάνες και
ΦΠΑ).
Ο παραπάνω πίνακας με τα ποσοστά μειοδοσίας όπως παρήχθη από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για λόγο
άγνωστο προς την Επιτροπή εμφάνισε Ποσοστό Έκπτωσης 0% για τις Προσφορές με α/α κατάθεσης
242029 & 242957 και συνεπώς δεν ισχύει με βάση την ακόλουθη αιτιολόγηση.
Οι εν λόγω προσφορές που κατατέθηκαν μέσω του Διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ
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Όπως προκύπτει και από το έντυπο Προσφοράς που εξήχθη από το σύστημα για κάποιο λόγο δεν
υπολογίστηκε η Προσφερόμενη Έκπτωση. Παρά ταύτα εφόσον έχει μπει στο σύστημα λαμβάνεται
υπόψη και είναι 17,07%.

Για τον Προσφέροντα «ΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο
έντυπο Προσφοράς που εξήχθη από το σύστημα έχει υπολογιστεί η Προσφερόμενη μέση έκπτωση ως
27,27% αλλά για κάποιο λόγο δεν πέρασε στον Πίνακα μειοδοσίας του συστήματος. Παρατίθεται η
Οικονομική του Προσφορά η οποία είναι και ψηφιακά υπογεγραμμένη.
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Με βάση τα παραπάνω ο Πίνακας Μειοδοσίας αναμορφώνεται ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Αριθμός υπ. προσφ.
ΕΣΗΔΗΣ

1

241774

2

242856

Επωνυμία
Συμμετέχοντα
Οικονομικού Φορέα
LATERN
CONSTRUCTION
COMPANY S.A.
ΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Ποσοστό
28,01%

27,7%
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3

241821

4

241836

5

242029

25,69%

ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

18,13%

NAFCONSTRUCTION
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17,07%

ΧΑΡΙΤΟΣ Η.
ΜΙΧΑΗΛ

Επίσης η Επιτροπή με βάση τα παραπάνω ποσοστά εκπτώσεων διενήργησε έλεγχο ομαλότητας και
για τις προσφορές 242856 & 242029 που το σύστημα έπαιρνε αυθαίρετα έκπτωση 0%.
Όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι ομαλές.
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων:
Επωνυμία Συμμετέχοντα Οικονομικού
Φορέα

1

LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

2

ΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3

4

5

ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ

Αριθμός υπ.
προσφ.
ΕΣΗΔΗΣ

241774

242856

241821

241836

242029
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
αριθ. 850ILG2204961
Ποσού 15.118,92 €
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROINS
αριθ. 2234000847
/2233000054 Ποσού
15.118,92 €
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΤΜΕΔΕ
αριθ. e-137273 Ποσού
15.118,92 €
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΤΜΕΔΕ
αριθ. e-136966 Ποσού
15.119,00 €
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΤΜΕΔΕ
αριθ. e-136406 Ποσού
15.118,92 €
ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
σύμφωνα με το
άρθρο 24 της
Διακήρυξης
ΤΕΥΔ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
σύμφωνα με το
άρθρο 24 της
Διακήρυξης
ΤΕΥΔ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
σύμφωνα με το
άρθρο 24 της
Διακήρυξης
ΤΕΥΔ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
σύμφωνα με το
άρθρο 24 της
Διακήρυξης
ΤΕΥΔ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
σύμφωνα με το
άρθρο 24 της
Διακήρυξης
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Η επιτροπή Διαγωνισμού μετά από έλεγχο όλων των εγγυητικών επιστολών διαπίστωσε την
εγκυρότητά τους.
Επιπρόσθετα σχετικά με την εγγυητική επιστολή του συμμετέχοντα:




ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ σημειώνουμε ότι γίνεται αποδεκτή καθώς αναφέρετε σε όλα τα
απαιτούμενα κρίσιμα στοιχεία του Διαγωνισμού σωστά εκτός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Καθώς όμως 21-27/1/2022 υπήρχαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ»)
συνεπεία των οποίων δεν λειτουργούσαν ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, υπήρχαν
εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε όλη την Αττική και ήταν πιθανά δυσχερής η επανέκδοση
εγγυητικής που είχε ήδη εκδοθεί από την συμμετέχουσα εταιρία 17/1/2021 προ της ανάρτησης
διευκρίνισης σχετικά με τις εγγυητικές συμμετοχής στο σύστημα την 19/1/2022, η Επιτροπή
Διαγωνισμού αποδέχεται την εν λόγω εγγυητική.

Με βάση τα παραπάνω όλες οι υποβληθείσες προσφορές στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό
με α/α: 184679,2 είναι αποδεκτές.
Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής την ανάθεση
της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον προσωρινό μειοδότη (Οικονομικό Φορέα) με την επωνυμία LATERN
CONSTRUCTION COMPANY S.A. με α/α προσφοράς 241774 ο οποίος προσέφερε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) με ποσοστό έκπτωσης 28,01%.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση της προϊσταμένης διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών
περιβάλλοντος
 Το 1ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 Την σχετική νομοθεσία

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
με Α/Α συστήματος 184679,2 για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Β)Αναθέτει την σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον προσωρινό μειοδότη (Οικονομικό Φορέα) με την επωνυμία
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LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. με α/α προσφοράς 241774 ο οποίος προσέφερε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) με ποσοστό έκπτωσης 28,01%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
15/02/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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