
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/26 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   13/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 26ε  Ηαλνπαξίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 418/21.01.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,  

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α] ν θ. Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, β]ν θ.  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε Γεκήηξην, πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

  Σνλ θ. Βνπδνύξε, πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ Καξαθσηηάο Γεώξγηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 3ν : Πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’αξηζ. 1/18.01.2022 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα  

                ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Οθηώ (8)  Τπόγεηωλ ζπζηεκάηωλ, ηεζζάξωλ θάδωλ  

                απνξξηκκάηωλ ζπλνιηθήο ρωξεηηθόηεηαο 4.400 ιίηξωλ γηα ηελ αηζζεηηθή,  

                ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ» κε α/α  

                ζπζηήκαηνο   143814. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηξίην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ,  ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με  

ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε,  

δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή  

ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,  

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο». 

Βάζεη ηεο αξ. 371/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:Ω1Ο4Ω9Π-8Φ8, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 12/2021  κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο  Καζαξηόηεηαο  

& Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη θαζνξίζηεθαλ νη  

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Οθηώ  

(8)  Τπόγεηωλ ζπζηεκάηωλ, ηεζζάξωλ θάδωλ  απνξξηκκάηωλ ζπλνιηθήο ρωξεηηθόηεηαο 4.400  

ιίηξωλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ»  

εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ:  

21PROC009821351). 

ΑΔΑ: 9Ξ5ΛΩ9Π-Χ54



  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 371/2021  Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 143814  θαη ν 

Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ζρεηηθό πξαθηηθό, ην νπνίν έρεη σο θάησζη :  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1ο 
ην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ (π.Θνθθώλε 2, Εεπγνιαηηό) ζήκεξα Σπίηη, δέκα οκηώ (18) ηνπ 

κελόο Ιανοςαπίος ηνπ έηνπο 2022 θαη ώπα 10:00 π.μ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

1 Σπιανηάαθύλλος Αλέξιορ ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

2 αππή Απγςπώ ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

3 Θεοδώπος Ανδπέαρ ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ 

 
πνπ απνηεινύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 371/2021 Α.Ο.Δ. γηα ηελ   πξνκήζεηα 

«ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ»  γηα ηνλ Γ. Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο 

Ζιεθηξνληθόο δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, κε Α/Α ζπζηήκαηνο 143814,  αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο : 

 ηνλ λ. 4605/2019  
 ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
 ηνλ λ. 4555/18 
 ηνλ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 
εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηνλ λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  
 ηνλ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
 ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,  
 ηνλ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνλ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”, 

 ηνλ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό 
Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνλ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
 ηνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 ην π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ηεο κε αξ. 

57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  
 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 10393/23-12-

2021/21PROC009821351 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  
Όπσο επίζεο: 
 ηελ από 12/08-12-2021 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο 
 ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 21REQ009700423/09-12-2021 
 ηελ 371/2021 (ΑΓΑ Ω1Ο4Ω9Π-8Φ8) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε ηελ 

νπνία θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνύζα 
πξνκήζεηα. 

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα. 

ΑΔΑ: 9Ξ5ΛΩ9Π-Χ54



πποέβηζαν ζηην έναπξη ηηρ διαδικαζίαρ αποζθπάγιζηρ ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε Α/Α 

143814. 

Ζ Δπηηξνπή θαηαρώξεζε όζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο σο παξαθάησ : 

Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΗ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 
ΔΝΣΤΠΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 COSMOS GRASS ENTERPRISE 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΔ 

263156/07-01-2022 
 

ΓΔΛ ΤΠΔΒΑΙΔ ΔΛΣΤΠΟ 
ΦΑΘΔΙΟ 

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ 
ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ 

263225/11-01-2022 215/13-01-2022 

 
Θαηόπηλ, ε επηηξνπή  πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη θαηά ηνλ έιεγρν 

δηαπίζησζε ηα θαησηέξσ : 
 Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», έρεη ππνβάιιεη ειεθηξνληθό 

θάθειν 07-01-2022) κε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ πεξηειάκβαλε δύν έγγξαθα κε ηίηινπο:  

α) Τπνθάθεινο: νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

β)Τπνθάθεινο: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/ ηερληθή πξνζθνξά, δίρσο άιια δηθαηνινγεηηθά. 

Γελ ππέβαιιε έληππν θάθειν νύηε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο (είηε ειεθηξνληθή έθδνζε είηε  πξσηόηππε) 

όπσο νξίδεη ε  δηαθήξπμε. 

 Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», ππέβαιε ειεθηξνληθό (11-01-2022) θαη έληππν θάθειν (13-

01-2022), κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζώο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα 

κε ηε δηαθήξπμε. 

 ην ζεκείν απηό, ε Δπηηξνπή βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.1.α ηεο δηαθήξπμεο, απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη ηελ 

απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΘΑΣΑΘΔΤΔ 

ΑΘΙΖΣΗΘΩΛ ΔΠΗΦΑΛΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΗΓΗΩΣΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΟΤΥΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ιόγσ 

παξάιεηςεο πξνζθόκηζεο, είηε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ (12-01-2022 ώξα 12.00πκ), είηε ηνπ πξσηνηύπνπ ηεο έληππεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη 

ηελ εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο (18-01-2022 ώξα 10.00πκ) . 

ην ζεκείν απηό, ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ε επηηξνπή ειζηγείηαι ηελ απόξξηςε σο 

απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΘΑΣΑΘΔΤΔ ΑΘΙΖΣΗΘΩΛ 

ΔΠΗΦΑΛΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΗΓΗΩΣΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΟΤΥΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 3.1.2.1.α ηεο δηαθήξπμεο. 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
Ακολοςθούν ςπογπαθέρ…. 

 

 
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 10393/23.12.2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 280/2021απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
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4) ην από 18.01.2022  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ. 1/18.01.2022 Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο : «Οθηώ (8)  Τπόγεηωλ ζπζηεκάηωλ, ηεζζάξωλ θάδωλ  απνξξηκκάηωλ ζπλνιηθήο  

ρωξεηηθόηεηαο 4.400 ιίηξωλ γηα ηελ αηζζεηηθή,  ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε  

θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ»,  κε α/α ζπζηήκαηνο   143814, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν. 4412/2016.  

β. Σελ απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS 

ENTERPRISE ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ιόγσ παξάιεηςεο πξνζθόκηζεο, είηε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ (12-01-2022 ώξα 

12.00πκ), είηε ηνπ πξσηνηύπνπ ηεο έληππεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

απνζθξάγηζεο (18-01-2022 ώξα 10.00πκ) . 

 

Θαηά ηεο παξνύζεο ρωξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.  

4412/2016. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 13/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

            5.- Θαξαθωηηάο Γεώξγηνο 

             

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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