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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 30ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της 28-7-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 232/2020

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 13683/07-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 23128/24-72020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη
συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 3) Ευγενία Διακάκη
4)Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος), 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα
(τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Γεώργιος Καψετάκης (τακτικό μέλος), 2)Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό
μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας Πρόεδρος – Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄ αριθμ. 23186/24-7-2020 έγγραφο του
Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
A) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 23040/23-07-2020 Πρακτικού Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
της Επιτροπής Διαγωνισμού
B) Κατακύρωση του αποτελέσματος και ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως
αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (Αριθ. Διακήρυξης
13683/07-05-2020)
Γ) Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.0008 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
17/07/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του άρθρου
221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 136/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ που υποβλήθηκαν
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 13683/07-05-2020 διακήρυξης με τίτλο
«Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος», συνολικού προϋπολογισμού 198.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 91831 και η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006670406»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
α) Ραϊκοπούλου Ελπίδα (Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ΙΔΑΧ, με Βαθμό Α΄)
β) Σαραγάς Σπυρίδων (Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Βαθμό Α΄)
γ) Ανδριανοπούλου Ελένη (Κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής, με Βαθμό Α΄)
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. 13683/07-05-2020 διακήρυξη, μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α)
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 91831. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η
25/05/2020 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθοι προμηθευτές:
α/α
1

Α/Α προσφοράς
συστήματος

Προμηθευτής
ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

174183

Μετά την αποσφράγιση στις 29/05/2020 των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η επιτροπή
Διενέργειας & Αξιολόγησης συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1» (αρ.
πρωτ. 16830/10-06-2020), σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς.
Στην συνέχεια η επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 2» (αρ. πρωτ. 17720/16-06-2020).
Με την υπ΄ αριθ. 195/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και αναδείχθηκε η
εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινός ανάδοχος.
Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στη συμμετέχουσα εταιρεία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις
24/06/2020.
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στις 06/07/2020 στον προσωρινό
ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10)
ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο πληρότητας των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης ως ακολούθως:
α/α
1

Ημερομηνία Αποστολής
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Προμηθευτής
ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

15/07/2020

Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το οποίο προκύπτει ότι, ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
(4) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η
(5) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, του προσωρινού αναδόχου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 της διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού.
(6) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, του προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις
επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
(7) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, του προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
(8) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή της εταιρείας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά της, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία υποβολής του.

3

ΑΔΑ: 6ΑΜ1ΩΕΣ-4Μ1

(9) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 της διακήρυξης,
η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., προσκόμισε:

Οικονομικές καταστάσεις των ετών 2016, 2017, 2018 όπου καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης
(10) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης, η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
(11) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 της διακήρυξης, η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσκόμισε όσα
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
(12) Νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ ίδρυσης και
οι τροποποιήσεις του, κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη μορφή της
εταιρείας).
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Το σύνολο των ανωτέρω ζητούμενων δικαιολογητικών
Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας,
λαμβάνοντας τον ακόλουθο αριθμό πρωτοκόλλου:
Δικαιολογητικά της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αρ. Πρωτ. 22013/16-07-2020)
Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα αναφερόμενα που υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά και τα οποία
αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω.
Tα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, προτείνει προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103 & 105 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τα ακόλουθα:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 099871513), οδός Ζαρίφη 6 Νέα Σμύρνη
ΤΚ 17124 τηλ. 2109711470, e-mail: eyrythmos@gmail.com, ως οριστικού αναδόχου της προμήθειας έτοιμου
σκυροδέματος καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, ως ακολούθως:
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20
(CPV 44114100-3)
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
(CPV 44114100-3)

ΜΟΝAΔΑ
METΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

m3

1.280

74,00

94.720,00

m3

800

79,00

63.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

157.920,00

ΦΠΑ 24%

37.900,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

195.820,80

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης: 1. Ραϊκοπούλου Ελπίδα 2. Σαραγάς Σπυρίδων 3. Ανδριανοπούλου Ελένη
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο – Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο,
και έλαβε υπόψη
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
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2. Τις διατάξεις των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Το υπ’ αριθ. 23040/23-07-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής
Διαγωνισμού
5. Την υπ΄αριθ. Διακήρυξης 13683/07-05-2020)
και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας
διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 23040/23-07-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Αναδεικνύει την εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 099871513), οδός Ζαρίφη 6 Νέα
Σμύρνη ΤΚ 17124 τηλ. 2109711470, e-mail: eyrythmos@gmail.com, ως οριστικό ανάδοχο της προμήθειας
έτοιμου σκυροδέματος καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές, ως ακολούθως:
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝAΔΑ
METΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

m3

1.280

74,00

94.720,00

m3

800

79,00

63.200,00

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20
(CPV 44114100-3)
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
(CPV 44114100-3)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

157.920,00

ΦΠΑ 24%

37.900,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

195.820,80

(Αριθ. Διακήρυξης 13683/07-05-2020)
3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.0008 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (232)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-7-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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