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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 152/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της,
στις 24-01-2019.
Θέμα 7ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του υπ΄ αριθμ.61/09-01-2019 Πρακτικού της τριμελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 50/2018 σύμβασης της εταιρείας
«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών για τη
διοργάνωση τριών (3) αθλητικών εκδηλώσεων αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Βρύνα Φωτεινή
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Νερούτσου Μαρία
 Μεθυμάκη Άννα
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Μπαλού Αλεξάνδρα
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα
Αργυροπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ
85 Α/11-4-2012) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
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4. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014).
5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
6. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
7. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ τ.Α΄25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
9. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με
τον οποίο τροποποιούνται άρθρα του Ν.4412/2016.
12. Το Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ .A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
15. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», η
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-2017.
16. Την υπ’ αριθμ.130459/02-07-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/1207-2018) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Αττικής».
17. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί «Έγκρισης
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης 2018» (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τα
υπ΄ αριθμ.οικ.2220/31-01-2018 και οικ.36966/21-02-2018 έγγραφα του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με τα οποία μας διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθμ.1/2018 απόφαση
της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί έγκρισης προγράμματος πολιτιστικών
εκδηλώσεων Π.Ε.Α.Α. για το 2018, καθώς και η τροποποίηση αυτής.
19. Το υπ΄ αριθμ. οικ.22761/02-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με
το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθμ.2/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και
Αθλητισμού, περί έγκρισης προγράμματος αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.Α.Α. για το 2018.
20. Την υπ΄ αριθμ.9/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΩΓΤΩ7Λ7ΛΕΠ), περί έγκρισης τροποποίησης της υπό στοιχείο 19 απόφασης.
21. Την υπ’ αριθμ. 1777/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,
με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους
45.371,94€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
(36.590,27€ χωρίς ΦΠΑ), για την παροχή
υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: Ψ1ΩΖ7Λ7ΠΟΚ).
22. Την υπ΄ αρ. πρωτ.136866/11-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 45.371,94€
(ΑΔΑ: 6ΝΑΗ7Λ7-0ΟΚ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2717 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών
Δεσμεύσεων.
23. Την υπ΄ αριθμ. 9/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων Διαγωνισμού για Την
παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδώνγια την πραγματοποίηση πολιτιστικών και
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αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.Α.Α. οικονομικού έτους 2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003436456,
ΕΣΗΔΗΣ: 61602).
24. Την υπ΄ αριθμ. 2335/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ9ΠΥ7Λ7-ΕΟΘ), με
την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, να προχωρήσει η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2α του Ν.4412/2016, για τις
Ομάδες Γ΄, ΣΤ΄, και Ζ΄ της εν λόγω Διακήρυξης, για τις οποίες δεν υπήρξαν καθόλου
προσφορές κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
25. Την υπ΄ αριθμ.οικ.170843/07-09-2018 έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς κάθε
ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
26. Την υπ΄ αριθμ. 2540/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΧΡΦ7Λ7-3ΞΤ),
περί ανάδειξης μειοδοτών κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ.β υποπερ.αα του Ν. 4412/2016,
της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ειδών για τη διοργάνωση τριών (3) αθλητικών
εκδηλώσεων έτους 2018 αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., ως κάτωθι:


-για την Ομάδα Γ΄-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ, την
εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ (ΑΦΜ 800562570, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ), που εδρεύει
στη Βούλα, στην οδό Κονδύλη 5 (Τ.Κ.16673), στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς,
ήτοι 10.019,20€ με ΦΠΑ (8.080,00€ χωρίς ΦΠΑ).
 -για την Ομάδα ΣΤ΄-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, την εταιρεία Χ.
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ 082932174 & Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), που εδρεύει στο
Κορωπί, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (Τ.Κ.19400), στην τιμή της οικονομικής της
προσφοράς, ήτοι 372,00€ με ΦΠΑ (300,00€ χωρίς ΦΠΑ).
27. Την υπ΄ αριθμ. 2869/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3Η37Λ7- Λ50), περί
κατακύρωσης των ανωτέρω Ομάδων στους αναδόχους.
28. Την υπ΄ αριθμ. 50/2018 σύμβαση, η οποία υπεγράφη με την εταιρεία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ.
ΙΚΕ» (ΑΔΑΜ:18SYMV003870319), συνολικής αξίας 10.019,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(8.080,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών για τη
διοργάνωση τριών αθλητικών εκδηλώσεων αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., μεταξύ των οποίων
περιλαμβανόταν η διοργάνωση του 3ου Ημιμαραθώνιου Ωρωπού τον Οκτώβριο 2018,
συμβατικής αξίας 2.728,00€ με Φ.Π.Α. (2.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α.).
29. Την υπ΄ αριθμ.844/30-10-2018 Βεβαίωση του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με την οποία «η
ποιότητα των ειδών ήταν από μέτρια έως κακή. Συγκεκριμένα σε ένα από τα κύπελλα των 26
mm η βάση έφυγε κατά τη διάρκεια της απονομής ενώ όλα τα κύπελλα έφεραν σημάδια. Όσον
αφορά στα μετάλλια ενώ είχαν σταλεί εγκαίρως φωτογραφίες, η χάραξη έγινε ανάποδα (αντί να
χαραχθεί το λογότυπο της διοργάνωσης χαράχθηκε το λογότυπο του Δήμου Ωρωπού). Η
εταιρεία δεν συνεργάστηκε εγκαίρως θέτοντας το επιχείρημα της μη υπογραφής της σύμβασης,
γεγονός που οδήγησε στην καθυστέρηση των διαδικασιών. Όταν δε οι διαδικασίες
ολοκληρώθηκαν και προχωρήσαμε στη διευθέτηση της παραγγελίας αρνήθηκαν να μας
στείλουν δείγματα, ώστε να επιλέξουμε, με
συνέπεια
ένα φτωχό και ακαλαίσθητο
αποτέλεσμα.»
30. Την από 6-11-2018 Βεβαίωση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, η οποία επίσης
επισημαίνει τα ανωτέρω.
31. Το από 4-12-2018 Πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής των εν λόγω ειδών από την Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της
Π.Ε.Α.Α..
32. Το υπ΄ αριθμ. 61/09-01-2019 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το
οποίο γνωμοδότησε τα κάτωθι:
[ Στην Παλλήνη στις 09 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε στο κατάστημα
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την υπ΄αριθμ.
119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Τριμελής Επιτροπή
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 80/04-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου της
προαναφερόμενης επιτροπής, προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση της
παραλαβής με έκπτωση επι της συμβατικής τιμής για την προμήθεια ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ,
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.Α.Α.
οικονομικού έτους 2018 (Διακ. 9/2018, ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003436456, ΕΣΗΔΗΣ: 61602).
Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α.
του κλάδου Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, ως Πρόεδρος
2. Καραγιάννη Χριστιάνα, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων ως μέλος.
3. Μπουζαλά Ελευθερία υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού.
Επίσης, προσήλθε και παρευρέθηκε ως Γραμματέας της Επιτροπής ο Μαρκομανώλης
Γεώργιος υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.

το υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 246722/07-12-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της
Π.Ε.Α.Α. το οποίο αφορά πρωτόκολλο παραλαβής ειδών στο πλαίσιο της υπ’αριθ.
09/2018 διακήρυξης.
2.
την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 50/2018 Σύμβαση της εταιρείας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
3.
το υπ’αριθ. 11/19-10-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
4.
το υπ’αριθ. 106/18-10-2018 δελτίο αποστολής
την υπ’αριθ. ή μη του υπ΄ αριθμ.61/09-01-2019
Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.,
στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 50/2018 σύμβασης της εταιρείας
«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και
αναμνηστικών για τη διοργάνωση τριών (3) αθλητικών εκδηλώσεων
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.
5.
844/30-10-2018 βεβαίωση του Δήμου Ωρωπού
6.
την από 6-11-2018 βεβαίωση του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα
αθλητισμού.
7.
του από 4-12-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής της Π.Ε.Α.Α.
8.
το υπ’. αριθ. 09 /2018 διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της
Π.Ε.Α.Α.
9.
το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό
γνωμοδοτεί ομόφωνα:
την έγκριση της παραλαβής των ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ από την εταιρεία
«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έκπτωση, επί της αναγραφόμενης συμβατικής τιμής
στο υπ’αριθ. 11/19-10-2018 τιμολόγιο πώλησης συνολικού ποσού 2.727,99€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Μετά από αυτά η Επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα, και ο Πρόεδρος
αυτής έλυσε τη συνεδρίαση.]
εισηγείται
Την έγκριση ή μη του υπ΄ αριθμ. 61/09-01-2019 Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.,
στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 50/2018 σύμβασης της εταιρείας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την
προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών για τη διοργάνωση τριών (3) αθλητικών
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εκδηλώσεων αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου, της παραλαβής των μεταλλίων,
κυπέλλων και αναμνηστικών για τη διοργάνωση του 3ου Ημιμαραθωνίου Ωρωπού, ο
οποίος διεξήχθη τον Οκτώβριο 2018, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με
όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. –
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 61/09-01-2019 Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.,
στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 50/2018 σύμβασης της εταιρείας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την
προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών για τη διοργάνωση τριών (3) αθλητικών
εκδηλώσεων αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου, της παραλαβής των μεταλλίων,
κυπέλλων και αναμνηστικών για τη διοργάνωση του 3ου Ημιμαραθωνίου Ωρωπού, ο
οποίος διεξήχθη τον Οκτώβριο 2018, με έκπτωση 2% επί της συμβατικής αξίας.
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό
μέλος κα Αννά Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τζίβα Αιμιλία
Βρύνα Φωτεινή
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα
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