
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   166/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 10042/08-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κων/νος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο θ’ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική 
Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Με την αριθ. 24/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο 
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, ενώ με την αριθ. 66/2020 απόφαση 
της  έγινα η έγκριση του τεύχους τροποποίησης του εν λόγω έργου. 

Στη συνέχεια με την αριθ. 84/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Αμυνταίου συγκροτήθηκε η επιτροπής διαγωνισμού του εν θέματι έργου και 
την αριθ. 86/2020 απόφασή της καθορίσθηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών του διαγωνισμού. 

Στις 11/06/2020, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού για την 
αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού για το έργου με τίτλο 
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«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, και την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου, η οποία και συνέταξε 
την από 02/07/2020 εισήγηση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου προς 
την Οικονομική Επιτροπή, η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω: 

«1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: 

«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» 

Στο Αμύνταιο την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη οι υπογεγραμμένοι: 

1. Κολίτση Ευθυμία, Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α’, Πρόεδρος  
2. Μποσδελεκίδου Ζωή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με βαθμό Α’, Μέλος 
3. Χορταρέα Σοφία, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με 

βαθμό Α’, Μέλος  
4. Μιχόπουλος Παναγιώτης, Κτηνίατρος με βαθμό Α’, Μέλος 
5. Παναγιώτης Κιοσές, εκπρόσωπος Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Μέλος 
6. Εμμανουήλ Τσιομπάνος, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας Ν. 

Φλώρινας, Μέλος 
7. Στέργιος Κιάνας, Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος Σ.Ε.Δ.Ε., Μέλος  

λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016), "Δημόσιες  
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α’/18-06-2008), περί 
"Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την υπ’ αριθμ. 24/2020 (Α.Δ.Α.: 6ΒΖΧΩΨΛ-ΗΙ9) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 2ης συνεδρίασης 
στις 30-01-2020) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και 
δημοπράτησης του έργου. 

 την υπ’ αριθμ. 66/2020 (Α.Δ.Α.: 6Β6ΕΩΨΛ-6Γ7) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 6ης συνεδρίασης 
στις 17-03-2020) με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος τροποποίησης του 
έργου. 

 την υπ’ αριθμ. 84/2020 (Α.Δ.Α.: Ψ14ΟΩΨΛ-6ΝΩ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 9ης συνεδρίασης 
στις 29-04-2020) με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού 
δημοπράτησης του έργου. 

 την Αναλυτική Διακήρυξη του έργου με αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 
20PROC006231048 2020-02-03. 

συνήλθαμε σήμερα σε δημόσια συνεδρίαση ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Αμυνταίου(4ος όροφος – γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης, για την διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού (ανοικτός 
διαγωνισμός) με το σύστημα μελέτη κατασκευή, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως εργασιών του έργου: 

"Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα" 
προϋπολογισμού δαπάνης #2.394.697,00 €#.  

H παραλαβή των φακέλων προσφοράς, από την Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε 
όπως προβλέπεται από την αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 3.1. και 4.1.) και 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
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Υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις προσφορές τους ηλεκτρονικά πέντε (5) οικονομικοί 
φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται από την 
αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 18) και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 
συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα (όπως Πίνακας: 
Κατάλογος Συμμετεχόντων). 

Πίνακας: Κατάλογος Συμμετεχόντων 

A/A Όνομα Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. –ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

3 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 

4 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. Ε. 

5 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

Αμέσως μετά τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε ταυτόχρονη 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", του 
υποφακέλου "Τεχνική Προσφορά-Μελέτη” και του υποφακέλου “Οικονομική 
Προσφορά” (άρθρο 4.1.β). 

Στον ηλεκτρονικό χώρο "Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού", η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ανήρτησε το σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, όπως αυτός παράγεται από 
το υποσύστημα και τον απέστειλε προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες 
και η Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 4.1.γ.). 

Στη συνέχεια έγινε καταχώρηση των προσφορών των οικονομικών φορέων και η 
καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, σύμφωνα με την διακήρυξη, σε 
πίνακα (όπως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ). 

Ακολούθησε η μονογραφή των οικονομικών προσφορών από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, 
τα οποία καταχωρήθηκαν σε πίνακα (όπως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - άρθρο 4.1.δ.). 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των εντύπων των 
οικονομικών προσφορών Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις, καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά μειοδοσίας σε πίνακα, ο οποίος και 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού (όπως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΙΙΙ: ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - άρθρο 4.1.ε). 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της διακήρυξης την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας. Ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών συμμετοχής επικεντρώθηκε στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους. Η διαδικασία αυτή καταγράφηκε σε πίνακα (όπως 
συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - άρθρο 
4.1.στ). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
τις οποίες υπέβαλαν οι ως άνω οικονομικοί φορείς και διαπίστωσε την εγκυρότητα 
τους (άρθρο 4.1.ζ.): 

 η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Eurobank με αριθμ. 7004109713/29-04-
2020 ποσού 47.894,00 Ευρώ που εκδόθηκε υπέρ της εταιρείας T.E.K. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε είναι έγκυρη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
2006.06042.0026/12-06-2020 έγγραφο της Τράπεζας Eurobank. 

 η εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμ. 
633/743960-1/Α’/30-04-2020 ποσού 47.897,00 Ευρώ που εκδόθηκε υπέρ της 
εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
είναι έγκυρη σύμφωνα με το από 15-06-2020 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στο 
Δήμο Αμυνταίου 9053/22-06-2020) έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας. 

 η εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αριθμ. e-72211/30-04-2020 ποσού 
8.030,00 Ευρώ που εκδόθηκε υπέρ της ένωσης εταιρειών ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. –
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.. είναι έγκυρη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
63346/11-06-2020 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 η εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αριθμ. e-72206/30-04-2020 ποσού 
39.864,00 Ευρώ που εκδόθηκε υπέρ της ένωσης εταιρειών ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. –
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.. είναι έγκυρη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
63349/11-06-2020 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 η εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αριθμ. e-72008/29-04-2020 ποσού 
47.900,00 Ευρώ που εκδόθηκε υπερ της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 
είναι έγκυρη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 63298/11-06-2020 έγγραφο του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 η εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αριθμ. e-71778/27-04-2020 ποσού 
47.893,94 Ευρώ που εκδόθηκε υπερ της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι έγκυρη σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 63377/11-06-2020 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την 
πληρότητα και συμφωνία των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων, με βάση 
τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», 
διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση των μελετών όλων οικονομικών φορέων σε αυτά 
(άρθρο 4.1.στ.). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεδριάσεις που έλαβαν 
χώρα σε διάφορες ημερομηνίες και καταγράφηκε στο επικαιροποιημένο φύλλο 
συμμόρφωσης (όπως εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 66/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής - τεύχος τροποποίησης του Δήμου Αμυνταίου). 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων: 

α. Κρίθηκαν Απαράδεκτες 

Η πρόσφορα καμίας εταιρείας δεν κρίθηκε απαράδεκτη. 

β. Κρίθηκαν Παραδεκτές  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως οι 
προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων πληρούν τους όρους της διακήρυξης και 
κρίθηκαν παραδεκτές (όπως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ). 
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Πίνακας ΙΙΙ 

A/A Όνομα Εργοληπτικής Επιχείρησης 
Ποσοστό                   
Μέσης Έκπτωσης 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  32,15 % 

2 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 23,03 % 

3 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. –
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε 

17,33 % 

4 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 15,00 % 

5 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 13,51 % 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ππροσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με 
ΑΦΜ: 094409942, ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης #32,15 %# 
(τριάντα δύο και δεκαπέντε εκατοστά τοις εκατό). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του 
έργου: «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», στον 
οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 
(προσωρινός ανάδοχος), με ποσοστό μέσης έκπτωσης #32,15 %# (τριάντα δύο 
και δεκαπέντε εκατοστά τοις εκατό) και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό προς έγκριση 
στην Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αμυνταίου). 

Το παρόν συντάχθηκε σε 3 πρωτότυπα αντίτυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται 
κατά σειρά από τα μέλη της Επιτροπής.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Το εδ. θ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 86/2020 απόφαση Ο.Ε.  
4. Την αριθ. 84/2020 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την αριθ. 66/2020 απόφαση Ο.Ε.  
6. Την αριθ. 24/2020 απόφαση Ο.Ε.  
7. Την από 02/07/2020 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
8. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 11/07/2020 Πρακτικό του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός 
μειοδότης του έργου αναδείχθηκε ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας 

ΑΔΑ: 676ΧΩΨΛ-ΛΘΥ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε τη 
μεγαλύτερη μέση έκπτωση με ποσοστό 32,15%.   

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 166/2020 

     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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