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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               06.09.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  246/2021 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ..Φ.Η.Ο.)». Αποδοχή της 

Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 18895/02-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου Μαρία  

5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  

 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Ζωναρέλη-

Λαζαρίδου Κυριακή 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Ιστορικό Δημοπράτησης 

Με την με αριθμ 193/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΓΛΜΨΕ-8ΤΞ) εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την 

ανάθεση των υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και εκτιμώμενη αξία 59.520,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.000,00€ ,  ΦΠΑ: 11.520,00€) ενώ με 

την με αριθμ. 418/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008837525) αποφασίστηκε η 

έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό για το 2021.   
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Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 14/07/2021, κατατέθηκε ένας (1) φάκελος υποψήφιου  

αναδόχου και συγκεκριμένα από την: 

1. ENERES HELLAS CPM IKE, με αριθμ.πρωτ. προσφ. 15077/13-07-2021. 

Σύμφωνα με το από 14/07/2021 πρακτικό, αρχικά αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο 

φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  Τα μέλη της 

επιτροπής αφού μονογράψανε όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο προχώρησαν 

στον έλεγχο αυτών, έχοντας υπ΄ υπόψιν τα ακόλουθα:  

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού. 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 

του Ν.4412/16 

7.  Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

10.  Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

11.  Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος 

Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 

Β)  Των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής:.  

1. Την από 24/2021, μελέτη της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας, πολεοδομίας-καθαριότητας και 

περιβάλλοντος. 

2. Την με αριθμ. 418/28-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61Ω2ΩΨΕ-ΝΥΦ) 

3. Την 193/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΛΜΩΨΕ-8ΤΞ) με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

4. Την με αριθμ. 853/2021 διακήρυξη του διαγωνισμού. 

5. Το από 14/07/2021 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών. 

6. Το υπ΄αριθμ.13100/2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008809202/24-06-2021). 
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κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

 

 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του  από 14/07/2021  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού. 

 

Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής η προσφορά της «ENERES HELLAS CPM IKE» είναι πλήρης και 

σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής η προσφορά της «ENERES HELLAS CPM IKE» είναι πλήρης και 

σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

β) η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

 γ)  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό της 

εταιρείας.. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να μελετήσει την τεχνική προσφορά της 

εταιρείας «ENERES HELLAS CPM IKE» και να διαπιστώσει την εγκυρότητα της υπ’ αριθ. F02299/00/14-07-

2021 κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας “Optima Bank”. 

 

Στις 2-8-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά, στο Κτίριο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η Πρόεδρος, επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της υπ’ αριθ. F02299/00/14-07-2021 εγγυητικής επιστολής, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 57516/2021 έγγραφο της “Optima Bank”, με το οποίο η Τράπεζα 

ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. Πρωτ.15815/2021 έγγραφο της Προέδρου. 

  

Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Συνοψίζοντας διαπιστώνεται ότι η εταιρεία έχει τεχνική επάρκεια σε ότι αφορά:   

1) Ομάδα έργου κατάλληλη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

2) Βιογραφικά της ομάδας έργου, όπου δηλώνεται εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για κάθε 

έναν από τα μέλη της. 

3)    Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή και συμβάσεις συναφών έργων κατά την τελευταία τριετία. 
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        4)    Πίνακα εκτελεσμένων έργων. 

        5)    Προσκόμιση εντύπων συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα (ISO). 

Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης: 

1) Κατανόηση απαιτήσεων έργου (Κ1) 

Όσον αφορά την κατανόηση απαιτήσεων του έργου, από την τεχνική προσφορά (παρ.1.2) προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος 

ENERES HELLAS CPM IKE, εναρμονίζεται πλήρως με την απαίτηση της διακήρυξης. ‘Ητοι Κ1=100 

 

2) Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της γενικής 

μεθοδολογίας υλοποίησης, της διασφάλισης ποιότητας, του χρονοδιαγράμματος και τα εργαλεία που 

θα χρησιμοποιηθούν. Κ2 

Το έργο έχει κατατμηθεί σε 3 Φάσεις μέχρι και την περάτωσή του.. 

1η Φάση: Ανάλυση υφιστάμενης Κατάστασης,  

  Επιλογή σημείων εγκατάστασης υποδομών φόρτισης Η/Ο, σενάρια χωροθέτησης κλπ.  

2η Φάση: Διαδικασίες διαβούλευσης και παρουσίαση αποτελεσμάτων διαβούλευσης 

3η Φάση: Υλοποίηση Σ.Φ.Η.Ο, ανάλυση κόστους οφέλους, δυνατότητες χρηματοδότησης, 

προγραμματισμός κλπ. 

Το έργο θα έχει παραδοθεί το αργότερο σε 8 μήνες. Η ανάλυση των εργασιών, καθώς και τα εργαλεία 

που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή τους κρίνονται ως επαρκή. Κ2=120. 

 

3) Οργάνωση και δομή της ομάδας έργου Κ3. 

Η ομάδα έργου, όπως μας παρουσιάζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και η οργάνωσή της 

κρίνεται επαρκής βάσει της διακήρυξης. Κ3=100. 

 

4) Παρουσίαση και περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου. 

Η ομάδα έργου, με βάση τα λεπτομερή βιογραφικά των μελών της και τις  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

για έργα που περατώθηκαν από την υποψήφια ανάδοχη, τεκμηριώνουν με επάρκεια  ικανή εμπειρία  

για την ανάληψη του εν λόγω έργου. Κ4=100. 

 

Ως εκ τούτου, η βαθμολογία που αφορά την τεχνική προσφορά έχει ως κάτωθι: 

 

UT  = (Κ1*β1)+(K2*β2)+(K3*β3)+(Κ4*β4) 

 = (100*10%)+(120*20%)+(100*35%)+(100*35%)= 104 
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Το γεγονός ότι η υποψήφια εταιρεία ENERES HELLAS CPM IKE είναι η μοναδική που κατέθεσε προσφορά 

στον εν λόγω διαγωνισμό, ότι η εταιρεία κατέθεσε πλήρη δικαιολογητικά, όπως και εγγυητική επιστολή 

τραπέζης για τη συμμετοχή της καθώς και ότι έχουμε θετική αξιολόγηση και βαθμολόγηση  με  UT=104, 

η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για: 

 

Αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ENERES HELLAS CPM IKE. 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 853/21 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α)  Αποδέχεται  και εγκρίνει  το  από 14/07/2021  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 

Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής η προσφορά της «ENERES HELLAS CPM IKE» είναι πλήρης και 

σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής η προσφορά της «ENERES HELLAS CPM IKE» είναι πλήρης και 

σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

β) η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

 γ)  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό της 

εταιρείας.. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να μελετήσει την τεχνική προσφορά της 

εταιρείας «ENERES HELLAS CPM IKE» και να διαπιστώσει την εγκυρότητα της υπ’ αριθ. F02299/00/14-07-

2021 κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας “Optima Bank”. 

 

Στις 2-8-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά, στο Κτίριο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η Πρόεδρος, επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της υπ’ αριθ. F02299/00/14-07-2021 εγγυητικής επιστολής, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 57516/2021 έγγραφο της “Optima Bank”, με το οποίο η Τράπεζα 

ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. Πρωτ.15815/2021 έγγραφο της Προέδρου. 
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Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Συνοψίζοντας διαπιστώνεται ότι η εταιρεία έχει τεχνική επάρκεια σε ότι αφορά:   

1) Ομάδα έργου κατάλληλη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

2) Βιογραφικά της ομάδας έργου, όπου δηλώνεται εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για κάθε 

έναν από τα μέλη της. 

3)    Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή και συμβάσεις συναφών έργων κατά την τελευταία τριετία. 

        4)    Πίνακα εκτελεσμένων έργων. 

        5)    Προσκόμιση εντύπων συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα (ISO). 

Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης: 

1) Κατανόηση απαιτήσεων έργου (Κ1) 

Όσον αφορά την κατανόηση απαιτήσεων του έργου, από την τεχνική προσφορά (παρ.1.2) προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος 

ENERES HELLAS CPM IKE, εναρμονίζεται πλήρως με την απαίτηση της διακήρυξης. ‘Ητοι Κ1=100 

 

2) Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της γενικής 

μεθοδολογίας υλοποίησης, της διασφάλισης ποιότητας, του χρονοδιαγράμματος και τα εργαλεία που 

θα χρησιμοποιηθούν. Κ2 

Το έργο έχει κατατμηθεί σε 3 Φάσεις μέχρι και την περάτωσή του.. 

1η Φάση: Ανάλυση υφιστάμενης Κατάστασης,  

  Επιλογή σημείων εγκατάστασης υποδομών φόρτισης Η/Ο, σενάρια χωροθέτησης κλπ.  

2η Φάση: Διαδικασίες διαβούλευσης και παρουσίαση αποτελεσμάτων διαβούλευσης 

3η Φάση: Υλοποίηση Σ.Φ.Η.Ο, ανάλυση κόστους οφέλους, δυνατότητες χρηματοδότησης, 

προγραμματισμός κλπ. 

Το έργο θα έχει παραδοθεί το αργότερο σε 8 μήνες. Η ανάλυση των εργασιών, καθώς και τα εργαλεία 

που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή τους κρίνονται ως επαρκή. Κ2=120. 

 

3) Οργάνωση και δομή της ομάδας έργου Κ3. 

Η ομάδα έργου, όπως μας παρουσιάζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και η οργάνωσή της 

κρίνεται επαρκής βάσει της διακήρυξης. Κ3=100. 

 

4) Παρουσίαση και περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου. 

Η ομάδα έργου, με βάση τα λεπτομερή βιογραφικά των μελών της και τις  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

για έργα που περατώθηκαν από την υποψήφια ανάδοχη, τεκμηριώνουν με επάρκεια  ικανή εμπειρία  

για την ανάληψη του εν λόγω έργου. Κ4=100. 

 



 

ΑΔΑ: ΩΜΟΠΩΨΕ-ΥΘ6 
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Ως εκ τούτου, η βαθμολογία που αφορά την τεχνική προσφορά έχει ως κάτωθι: 

 

UT  = (Κ1*β1)+(K2*β2)+(K3*β3)+(Κ4*β4) 

 = (100*10%)+(120*20%)+(100*35%)+(100*35%)= 104 

 

Το γεγονός ότι η υποψήφια εταιρεία ENERES HELLAS CPM IKE είναι η μοναδική που κατέθεσε προσφορά 

στον εν λόγω διαγωνισμό, ότι η εταιρεία κατέθεσε πλήρη δικαιολογητικά, όπως και εγγυητική επιστολή 

τραπέζης για τη συμμετοχή της καθώς και ότι έχουμε θετική αξιολόγηση και βαθμολόγηση  με  UT=104, 

η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για: 

 

Αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ENERES HELLAS CPM IKE. 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 853/21 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

 

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  246/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  07.09.2021 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


