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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 11717/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος-(τακτικό μέλος)
5.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)
6.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
7.Ηλιάδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σαρίδης ΄Αλκης
(τακτικό μέλος)

ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ : 129/2019
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών
προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού
χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το Πρακτικό 1 της
επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ.99/2017» το οποίο έχει ως εξής:
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 102/2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ν1ΩΞΖ-Ν7Ψ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού
διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη», η οποία έλαβε τον υπ΄
αριθ. 79119 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005558354 2019-09-13.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δέσποινα Δεληγιαννίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Σοφία Αναστασιάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος
3) Μαρία Καλτσάμη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ως μέλος
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 4/10/2019 και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 10/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 79119 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές
από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

Ονοματεπώνυμο

1
2

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς
04/10/2019
04/10/2019

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
14:11:45
18:14:11

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι
«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός συστήματος
152892
152852

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός πρωτοκόλλου
11255/09-10-2019
11195/08-10/2019
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Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Από τον έλεγχο
των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο φορείς υπέβαλλαν όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την
διακήρυξη
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο,
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις και επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών.
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα «Κριτήρια
Ανάθεσης» που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.1 της οικίας διακήρυξης και προχώρησαν στη
βαθμολόγηση των οικονομικών φορέων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ (σ)

Βαθμολογία
εταιρείας
ΚΥΡΙΤΣΗ

Σταθμισμ
ένη
Βαθμολο
γία

30%

100

30

20%

100

20

20%

100

20

30%

110

33

Κ1

Συμφωνία των προσφερόμενων αντικειμένων με τις
τεχνικές προδιαγραφές. Κατασκευαστική, λειτουργική και
αισθητική αρτιότητα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Κ2
Τεχνική-οικονομική ικανότητα βάσει αποδεδειγμένης
εμπειρίας σε ανάλογα έργα-Συνάφεια δραστηριότητας με
την προμήθεια Ποιοτικά χαρακτηριστικά ομάδας εργασίας
Κ3
Εγγύηση καλής Λειτουργίας -Συντήρηση – Τεχνική
Υποστήριξη
Κ4
Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός έργου-σαφήνεια
περιγραφόμενων εργασιών και παραδοτέων του έργου.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ

103

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ (σ)

Βαθμολ
ογία
εταιρεί
ας
ΡΟΝΤΟΓ
ΙΑΝΝΗ

Σταθμισμ
ένη
Βαθμολο
γία

30%

100

30

20%

110

22

20%

90

18

30%

100

30

Κ1

Συμφωνία των προσφερόμενων αντικειμένων με τις
τεχνικές προδιαγραφές. Κατασκευαστική, λειτουργική και
αισθητική αρτιότητα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Κ2
Τεχνική-οικονομική ικανότητα βάσει αποδεδειγμένης
εμπειρίας σε ανάλογα έργα-Συνάφεια δραστηριότητας με
την προμήθεια Ποιοτικά χαρακτηριστικά ομάδας εργασίας
Κ3
Εγγύηση καλής Λειτουργίας -Συντήρηση – Τεχνική
Υποστήριξη
Κ4
Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός έργου-σαφήνεια
περιγραφόμενων εργασιών και παραδοτέων του έργου.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ

100
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Κριτήριο Κ1
Ειδικά για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ1, τα μέλη της Επιτροπής έκριναν από τις Τεχνικές
Προσφορές των οικονομικών φορέων ότι και οι δύο συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του
παραρτήματος Α της διακήρυξης, έχουν την κατάλληλη αισθητική αρτιότητα και ομοιογένεια, τα
απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και τις απαιτούμενες
Υπεύθυνες Δηλώσεις με τη χώρα εγκατάστασης. Επειδή προκύπτει ότι οι φορείς «ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Κ ΣΙΑ ΟΕ» και «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτουν τις απαιτήσεις του
κριτηρίου Κ1, η Επιτροπή δίνει τον βαθμό εκατό (100).
Κριτήριο Κ2
Ειδικά για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ2, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο φορείς έχουν
εμπειρία στην εκτέλεση παρεμφερών προμηθειών, χρηματοοικονομική επάρκεια, συνάφεια, εξοπλισμό
και κατάλληλη ομάδα έργου σύμφωνα με τον κατάλογο των συναφών εργασιών, την αναφορά του
προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού, τους ισολογισμούς και των πιστοποιητικών των εμπορικών
μητρώων που κατατέθηκαν.
Τα μέλη της Επιτροπής, όμως, έκριναν ότι η προτεινόμενη ομάδα έργου του οικονομικού φορέα
«ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του κριτηρίου
και για το λόγο αυτό δίνει τον βαθμό εκατόν δέκα (110). Στον οικονομικό φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Κ ΣΙΑ ΟΕ» δίνει τον βαθμό εκατό (100) γιατί καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του κριτηρίου Κ2.
Κριτήριο Κ3
Ειδικά για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ3, η Επιτροπή έκρινε ότι ο οικονομικός φορέας «ΑΝΔΡΕΑΣ Σ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» καλύπτει το κριτήριο καθώς προσφέρει τον ελάχιστο χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας που ζητήθηκε, δηλαδή διάρκειας δύο (2) ετών για τα ηλεκτρολογικά είδη και τριών (3)
ετών για τον λοιπό εκθεσιακό εξοπλισμό από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους. Επιπλέον,
δηλώνει ότι ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης που θα προκύψει σε κάποιο είδος κατά τον
χρόνο εγγύησης είναι 12 εργάσιμες ημέρες. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δίνει τον βαθμό εκατό
(100).
O οικονομικός φορέας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσφέρει εγγύηση
καλής λειτουργίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και για τα ηλεκτρολογικά είδη και για τον λοιπό
εκθεσιακό εξοπλισμό, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους. Αλλά δεν δηλώνει τον χρόνο
αποκατάστασης βλάβης που θα προκύψει σε κάποιο είδος, κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων.
Συνεπώς, ενώ υπερτερεί η εγγύησή του αλλά λείπει η εγγύηση αποκατάστασης, η Επιτροπή δίνει τον
βαθμό ενενήντα (90) γιατί δεν ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του Κριτηρίου Κ3.
Κριτήριο Κ4
Ειδικά για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ4, η Επιτροπή έκρινε από τα χρονοδιαγράμματα και την
περιγραφή των φάσεων ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς καλύπτουν τις απαιτήσεις του κριτηρίου Κ4
αλλά επειδή το χρονοδιάγραμμα του οικονομικού φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» είναι πιο
σύντομο, βαθμολογείται με βαθμό εκατόν δέκα (110) και ο οικονομικός φορέας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βαθμολογείται με βαθμό εκατό (100).
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 19PROC005558354 2019-09-13 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 372/22-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΞΝ1ΩΞΖ-ΛΔ7)
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
με α/α 1.

ΑΔΑ: ΨΟ6ΦΩΞΖ-Ξ60
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω
διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
με την αντίστοιχη βαθμολογία, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν
πρακτικό:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1
2

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός
συστήματος
152892
152852

Σταθμισμένη
Βαθμολογία
103
100

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :
•

τις διατάξεις του Ν.4412/2016

το φάκελο του διαγωνισμού
το Πρακτικό της επιτροπής
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του
άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
•
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών
προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού
χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»
Β.- Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, με την αντίστοιχη
βαθμολογία, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο πρακτικό:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1
2

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός
συστήματος
152892
152852

Σταθμισμένη
Βαθμολογία
103
100

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 129/2019
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

