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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2213/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 3ο   
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Ε.Α.Π. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, δια έκαστο τμήμα του ανοικτού 
άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 
2020 -2021, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Αττικής, σε συμβάλλουσες οδούς αυτών και σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», ο 
οποίος αφορά δύο τμήματα: 1ο τμήμα: Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021 σε τμήματα 
του δικτύου της περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 1.199.999,65€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 2ο 
τμήμα: Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021 στις παράπλευρες οδούς του 
Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες 
οδούς αυτών, προϋπολογισμού 1.299.999,57€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Βρύνα Φωτεινή  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
υπ. αριθμ. πρωτ. 477005/22-8-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 

2. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».                   

3. Το άρθρου 8 (Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής) του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 
215Α’/30-9-2011).  

4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 125/22.01.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Α.Π.) για τα 
εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης και προμηθειών, που βρίσκονται 
σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α.). 

6. Την υπ’ αριθμ. 1625/27-06-2019 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκαν α) η διακήρυξη και τα παραρτήματά της για τη δημοπράτηση των εν 
λόγω συμβάσεων, β) η ηλεκτρονική δημοπράτηση και η εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής και γ) η αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Και Επειδή: 

1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά (α/α ΕΣΗΔΗΣ 76049). Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 

τέσσερεις (4) συνολικά διαγωνιζόμενοι. Η υποβολή προσφοράς εκάστου διαγωνιζομένου ανά 

τμήμα παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα.  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

α/α 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ.  ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Μ.Υ. 

Υποβολή προσφοράς  

ΤΜΗΜΑ 

1ο 

ΤΜΗΜΑ 

2ο 

1 LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

146267 432299/31.07.2019 √  

2 ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
144323 444495/05.08.2019  √ 

3 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

144241 425347/29.07.2019 √  

4 ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
146017 

426960/30.072019 & 

427009/30.07.2019 
√ √ 

2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς 

πραγματοποιήθηκε στις 07.08.2019 και ώρα 10:00π.μ. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=M5B_FJs6og2XzT87Vdi_wQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=M5B_FJs6og2XzT87Vdi_wQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14056&tradingPartnerId=26388&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=ztCkonr7GNcjcQs-9ESCVQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14056&tradingPartnerId=26388&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=ztCkonr7GNcjcQs-9ESCVQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14056&tradingPartnerId=26388&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=ztCkonr7GNcjcQs-9ESCVQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=pzFD10Y4wadkMa378EH8Fw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=pzFD10Y4wadkMa378EH8Fw..
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3. Μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, 
και την επιβεβαίωση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, συντάχθηκε από την Ε.Α.Π. το 1ο 
Πρακτικό του διαγωνισμού, με το οποίο γίνονται αποδεκτοί όλοι οι συμμετέχοντες. 

4. Στη συνέχεια μέσω του ΕΣΗΔΗΣ η Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
471938/20.08.2019 ειδική πρόσκληση, όρισε ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
(υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά». 

5. Την 21.08.2019 και ώρα 09:30π.μ. έγινε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων και  προέκυψε η κάτωθι σειρά μειοδοσίας ανά τμήμα : 

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.β & δ της διακήρυξης, τα πρακτικά (1ο και 2ο ) της Ε.Α.Π.  
κοινοποιήθηκαν μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

1. Την  έγκριση  των πρακτικών (1ου  και 2ου ) της Ε.Α.Π. και την ανάδειξη ως προσωρινών 

μειοδοτών για τα τμήματα του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής 

υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2020 -2021, στις παράπλευρες 

οδούς  του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της 

Περιφέρειας Αττικής, σε συμβάλλουσες οδούς αυτών και σε τμήματα του δικτύου της 

Περιφέρειας Αττικής», ο οποίος αφορά δύο τμήματα: 

- 1ο τμήμα: Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021 σε τμήματα του δικτύου 

της περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 1.199.999,65€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 

- 2ο τμήμα: Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021 στις παράπλευρες οδούς  

του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής 

και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών], προϋπολογισμού 1.299.999,57€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

     τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 ΤΜΗΜΑ 1ο: Προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIA» με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 1.127.999,67 

€ (ποσοστό έκπτωσης 6,00 %), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αναλύεται σε : 

909.677,15,00€ για εργασίας  και  

218.322,52€ για ΦΠΑ 24% 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1ο ΤΜΗΜΑ 2ο 

1 
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

909.677,15€ 

(ποσοστό έκπτωσης 

6,00%) 

 

2 ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

995.967,41€ 

(ποσοστό  έκπτωσης : 

5,00 %) 

3 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

938.000,00€ 

(ποσοστό  έκπτωσης : 

3,07 %) 

 

4 
ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

948.386,82€ 

(ποσοστό  έκπτωσης : 

2,00 %) 

1.027.419,02€ 

(ποσοστό  έκπτωσης : 

2,00 %) 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19175&tradingPartnerId=28971&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=57487696&oapc=9&oas=QnuPz66wxUWPUTxKU8KfMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=M5B_FJs6og2XzT87Vdi_wQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14056&tradingPartnerId=26388&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=ztCkonr7GNcjcQs-9ESCVQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14056&tradingPartnerId=26388&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=ztCkonr7GNcjcQs-9ESCVQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=pzFD10Y4wadkMa378EH8Fw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=825890454&oapc=4&oas=pzFD10Y4wadkMa378EH8Fw..
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 ΤΜΗΜΑ 2Ο: Προσωρινός μειοδότης η «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με 

χαμηλότερη τιμή 1.234.999,59€ με ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 5,00%) που αναλύεται σε  

995.967,41€ για εργασίας  και  

239.032,18€ για ΦΠΑ 24% 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 

(Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την  έγκριση  των πρακτικών (1ου  και 2ου ) της Ε.Α.Π. και την ανάδειξη ως προσωρινών 
μειοδοτών για τα τμήματα του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2020 -2021, στις παράπλευρες 
οδούς  του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας 
Αττικής, σε συμβάλλουσες οδούς αυτών και σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας 
Αττικής», ο οποίος αφορά δύο τμήματα: 

- 1ο τμήμα: Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021 σε τμήματα του δικτύου της 
περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 1.199.999,65€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 

- 2ο τμήμα: Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021 στις παράπλευρες οδούς  του 
Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε 
συμβάλλουσες οδούς αυτών], προϋπολογισμού 1.299.999,57€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

     τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 ΤΜΗΜΑ 1ο: Προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIA» με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 1.127.999,67 € 
(ποσοστό έκπτωσης 6,00 %), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αναλύεται σε : 

909.677,15,00€ για εργασίας  και  

218.322,52€ για ΦΠΑ 24% 

 ΤΜΗΜΑ 2Ο: Προσωρινός μειοδότης η «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με χαμηλότερη 
τιμή 1.234.999,59€ με ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 5,00%) που αναλύεται σε  

995.967,41€ για εργασίας  και  

239.032,18€ για ΦΠΑ 24% 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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