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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 24η Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 42/2011-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (13) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Α) Έγθξηζε ηνπ από 05-11-2020 Πξσηνθόιινπ αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, β) Απόθαζε λα ρνξεγεζεί ζηνλ
πξνκεζεπηή «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» πξνζεζκία ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ, κε
ηελ πξνϋπόζεζε λα θαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε απαηηνύκελε από ην λόκν ρξεκαηηθή
εγγύεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ, κε πιηθά πνπ ζα
πιεξνύλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 19437-28/05/2020 ύκβαζεο», (ζρεηηθό ην
αξηζ. 16331/19-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16287/18-11-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη
σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄α.
Έγθξηζε ηνπ από 05/11/20 Πξσηνθόιινπ αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ β. απόθαζε λα ρνξεγεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» πξνζεζκία ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ, κε ηελ
πξνϋπόζεζε λα θαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε απαηηνύκελε από ην λόκν ρξεκαηηθή
εγγύεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ, κε πιηθά πνπ ζα
πιεξνύλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.19437-28/05/20 ύκβαζεο΄΄ - Έρνληαο
ππόςε: - 1) ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40
παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-10-2020 – 2) ην άξζξν 213 «Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ
– Αληηθαηάζηαζε» ηνπ Ν.4412/16, όπσο ηζρύεη – 3) ηνπο όξνπο ηεο αξ. 7/2019
Γηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 4) ηελ αξηζ.19437-28/05/20 ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ αλαδόρνπ
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» γηα ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ – ΣΜΗΜΑ Γ 5) ηελ αξηζ.e-73041 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ κε ύςνο πνζνύ
1.890,00€ κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο - 6) ην εηξά ΓΑΠ αξ. 2811
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26/06/20 ΓΑ ζεσξεκέλν απνδεηθηηθό παξάδνζεο ηνπ «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» 7) ην από 06/08/20 Πξσηόθνιιν Απόξξηςεο Τιηθώλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο- Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ (αξ.7/15-01-20 Απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ) - 8) ηελ ππ’ αξηζ. 522/01-09-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε
ηελ νπνία α) εγθξίλεηαη ην από 06/08/20 Πξσηόθνιιν απόξξηςεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαιαβήο Παξαθνινύζεζεο- Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ θαη β) απνθαζίδεηαη1. Η
απόξξηςε ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αξηζ.1943728/05/20 ύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ (ΣΜΗΜΑ Γ) θαη 2. ε
αληηθαηάζηαζή ηνπο εληόο πξνζεζκίαο 45 εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ αλάδνρν «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ»» - 9) ηελ από 10/09/2020
θνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. 522/01-09-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κέζσ
ΔΗΓΗ ζηνλ πξνκεζεπηή - 10) ηελ από 15-09-2020 έλζηαζε ηνπ «ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» κε αξίζκ. πξση.42153/17- 09-2020. - 11) ηελ ππ’ αξηζ. 296/3009-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία ζπγθξνηείηαη
Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζε θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ γηα ηελ ελ ιόγσ
πξνκήζεηα - 12) ην από 12-10-2020 πξσηόθνιιν απόξξηςεο πιηθώλ, ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ - 13) ηελ ππ’ αξηζ. 757/27-102020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία α) εγθξίλεηαη ην από 12/10/20
Πξσηνθόιιν απόξξηςεο πιηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη
Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ β) απνθαζίδεηαη:1.ε απόξξηςε ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ πνπ
παξαδόζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αξηζ. 19437-28/05/20 ύκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ
πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ (ΣΜΗΜΑ Γ) θαη 2. ε δηαβίβαζε ηεο απόθαζεο επί ηνπ
παξόληνο Πξσηνθόιινπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ
(πξσηνβάζκηα) γηα ηηο δηθέο ηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο - 14) ηελ από 03/11/2020 ππεύζπλε
δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» κε αξηζ. πξση. 53152/04-112020, κε ηελ νπνία δειώλεηαη ππεύζπλα όηη: - i) δελ ζα αζθεζεί έλζηαζε – πξνζθπγή θαηά
ηεο 757/27-10-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, - ii) ζα θαηαβιεζεί ε
απαηηνύκελε από ην Νόκν ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία ζα θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα
αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε, - iii) θαη δεηείηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο ζαξάληα
πέληε (45) εκεξώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ - 15) ην από
05/11/2020 πξσηόθνιιν αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη
Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα γίλνπλ
δεθηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ Τπεύζπλε Γήισζε - Παξαθαινύκε όπσο: - α)
Δγθξίλεηε ην από 05/11/2020 Πξσηόθνιιν απόξξηςεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ - β) Απνθαζίζεηε λα ρνξεγεζεί ζηνλ
πξνκεζεπηή «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» πξνζεζκία ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ, κε
ηελ πξνϋπόζεζε λα θαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε απαηηνύκελε από ην λόκν ρξεκαηηθή
εγγύεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ, κε πιηθά πνπ ζα
πιεξνύλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.19437-28/05/20 ύκβαζεο (ζύκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα όπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηε ζύκβαζε) Α/Α

Πεξηγξαθή πιηθνύ

Πνζόηεηα

Μ.Μ.

Σηκή (€)

ύλνιν (€)

1

Κιεηζηά κεηαιιηθά
απνξξηκκαηνθηβώηηα κε
ζπκπίεζε, ρσξεηηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 16 m3.

2

Σεκ.

18.900,00

37.800,00

ΤΝΟΛΟ

37.800,00

Φ.Π.Α. 24%

9.072,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

46.872,00

- Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο
2
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Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 05-11-2020 Πξσηόθνιιν
αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ. Με
ηε δηεπθξίληζε όηη νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο ππεξςήθηζαλ ην σο
άλσ ζέκα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σνπο όξνπο ηεο αξ. 7/2019 Γηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο
θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
2. Σελ αξηζ.19437-28/05/2020 ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ
αλαδόρνπ «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» γηα ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ
–ΣΜΗΜΑ Γ
3. Σελ αξηζ.e-73041 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ κε ύςνο πνζνύ
1.890,00 € κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
4. Σν εηξά ΓΑΠ αξ. 281-26/06/20 ΓΑ ζεσξεκέλν απνδεηθηηθό παξάδνζεο ηνπ
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ»
5. Σν από 06/08/2020 Πξσηόθνιιν Απόξξηςεο Τιηθώλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο- Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ (αξ.7/15-01-2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ)
6. Tελ ππ’ αξηζ. 522/01-09-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
α) Δγκρίνεηαι ην από 06/08/2020 Πξσηόθνιιν απόξξηςεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαιαβήο Παξαθνινύζεζεο- Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ θαη β) Δγκρίνεηαι: 1. Ζ
απόρριυη ηφν ζσμβαηικών σλικών πνπ παξαδόζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
αξηζ.19437-28/05/20 ύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ (ΣΜΗΜΑ
Γ) θαη 2. Ζ ανηικαηάζηαζή ηοσς εληόο πξνζεζκίαο 45 εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο
απόθαζεο θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ αλάδνρν «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ
ΙΚΔ»»
7. Σελ από 10/09/2020 θνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. 522/01-09-2020 απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κέζσ ΔΗΓΗ ζηνλ πξνκεζεπηή
8. Σελ από 15-09-2020 έλζηαζε ηνπ «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» κε αξηζ.
πξση.42153/17- 09-2020
9. Σελ ππ’ αξηζ. 296/30-09-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ κε
ηελ νπνία ζπγθξνηείηαη Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζε θαη Παξαιαβήο
πξνκεζεηώλ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα
10. Σν από 12-10-2020 πξσηόθνιιν απόξξηςεο πιηθώλ, ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ
11. Σελ ππ’ αξηζ. 757/27-10-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
α) Δγκρίνεηαι ην από 12/10/2020 Πξσηνθόιιν απόξξηςεο πιηθώλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ β)
Δγκρίνεηαι: 1. Ζ απόρριυη ηφν ζσμβαηικών σλικών πνπ παξαδόζεθαλ ζην
πιαίζην ηεο αξηζ. 19437-28/05/20 ύκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
απνξξηκκαηνδεθηώλ (ΣΜΗΜΑ Γ) θαη 2. Ζ διαβίβαζη ηεο απόθαζεο επί ηνπ
παξόληνο Πξσηνθόιινπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ
(πξσηνβάζκηα) γηα ηηο δηθέο ηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο
12. Σελ από 03/11/2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ
ΙΚΔ» κε αξηζ. πξση. 53152/04-11-2020, κε ηελ νπνία δειώλεηαη ππεύζπλα όηη:
i) Γελ ζα αζθεζεί έλζηαζε – πξνζθπγή θαηά ηεο 757/27-10-2020 απόθαζεο ηεο
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ΑΔΑ: ΨΘΟΝΩΞΙ-ΨΧΘ

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ii) Θα θαηαβιεζεί ε απαηηνύκελε από ην Νόκν ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία ζα
θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε,
iii) θαη δεηείηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ
13. Σν από 05/11/2020 πξσηόθνιιν αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα γίλνπλ δεθηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ Τπεύζπλε
Γήισζε
θαη ζύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σν άξζξν 213 «Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε» ηνπ Ν.4412/16,
όπσο ηζρύεη
1)
Δγκρίνει ην από 05-11-2020 Πξσηόθνιιν Αληηθαηάζηαζεο Τιηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ με ηην προϋπόθεζη λα
θαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε απαηηνύκελε από ην λόκν ρξεκαηηθή εγγύεζε, τορηγεί ζηνλ
πξνκεζεπηή «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΙΚΔ» πξνζεζκία ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ, κε πιηθά πνπ ζα πιεξνύλ ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.19437-28/05/2020 ύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
απνξξηκκαηνδεθηώλ (ΣΜΗΜΑ Γ΄), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα όπσο αλαγξάθεηαη
θαη ζηε ζύκβαζε:
Α/Α

Περιγραθή σλικού

Ποζόηηηα

Μ.Μ.

Σιμή (€)

1

Κλειζηά μεηαλλικά
απορριμμαηοκιβώηια με
ζσμπίεζη,
τφρηηικόηηηας
ηοσλάτιζηον 16 m3.

2

Σεμ.

18.900,00

37.800,00

ΤΝΟΛΟ

37.800,00

Φ.Π.Α. 24%

9.072,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

46.872,00

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ύνολο (€)

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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