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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.37/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 391/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του
έργου: Συντηρήσεις οδών Δήμου
Παγγαίου(Αρ.Μελ. 1079/2021)

Σήμερα την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00μμ συνήλθαν σε
Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα
από την 17877/08.11.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με αποδεικτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως
ισχύει σήμερα.
H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της
εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του
Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ
5138/05.11.2021 τεύχος Β')
Από τα (9) εννέα μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω έξι (6), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος
3. Μπενή Ελένη Τακτικό Μέλος
5. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Τακτικό
Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλινικίδης Ανδρέας Τακτικό Μέλος
3. Μπαταλογιάννης Δημήτριος Τακτικό
Μέλος

2.
4.
6.

Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος

2.

Σεχτανίδης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος

Δεν προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση δεν υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις
Κοινότητες.
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Μπουντούδη Ελένη , Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των
πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ,το οποίο κρίθηκε
κατεπείγον σύμφωνα με την υπ.αριθμ.389/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έθεσε υπόψη των μελών της, την αριθμ. 1079/2021 Μελέτη του Δήμου Παγγαίου που
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αφορά το έργο με τίτλο :« Συντηρήσεις οδών Δήμου Παγγαίου» εκτιμώμενης αξίας
403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),που συντάχθηκε από την Κα Μπίκου Αναστασία
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ,υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου και τον Κο
Κωνσταντίνο Παυλίδη , ΤΕ Εργοδηγών Α΄, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Παγγαίου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παγγαίου Κο Μαρμίδη Στέργιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/Α.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν, εργασίες ασφαλτόστρωσης δημοτικών οδών
στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερούπολης, Ελευθερών , Ορφανού, Παγγαίου και σε Τοπικές
Κοινότητες αυτών. Θα εκτελεστούν εργασίες διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης νέων αδιάνοικτων
δρόμων του σχεδίου, επισκευές τσιμεντοδρόμων καθώς και εργασίες συντήρησης υφιστάμενων
ασφαλτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 500.000,00 € με
ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου, είναι εγγεγραμμένο το ως άνω ποσό, από
πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
4. του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και
λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» i
10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
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ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
17. του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄145 )ii
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
26. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
29. της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ Β' 2813/30-6-2021) «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
31. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων του ν. 4412/2016»,
34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
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35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
7.2

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςiii, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά.

Το ανωτέρω έργο θα πραγματοποιηθεί με διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού
συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016(Α147) και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω
Μελέτης ,το κριτήριο ανάθεσης και την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που αφορά το έργο:« Συντηρήσεις οδών Δήμου Παγγαίου» εκτιμώμενης αξίας
403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους:
 την εισήγηση του Προέδρου,
 την αριθμ. 1079/2021 Μελέτη του Δήμου Παγγαίου που αφορά το έργο με τίτλο :«
Συντηρήσεις οδών Δήμου Παγγαίου» εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α. 24% ),που συντάχθηκε από την Κα Μπίκου Αναστασία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
,υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου και τον Κο Κωνσταντίνο Παυλίδη ,
ΤΕ Εργοδηγών Α΄, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου και θεωρήθηκε
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου Κο
Μαρμίδη Στέργιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/Α.
 Το Πρωτογενές Αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 21REQ009517087
2021-11-11)
 Το Εγκεκριμένο Αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
 Την αρ.πρωτ.18253 305/11.112021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με
ΑΔΑ:ΩΖ1ΦΩΞΨ-937
1. Την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις της της παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20.
Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνουν την εκτέλεση του έργου :« Συντηρήσεις οδών Δήμου Παγγαίου»
εκτιμώμενης αξίας
403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.
24%), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην υπ.αριθμ. 1079/2021 Μελέτη του Δήμου Παγγαίου
2.Εγκρίνουν τους

όρους

της

διακήρυξης

και τα τεύχη δημοπράτησης

(τεχνικές

προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων-τεχνική έκθεση-προϋπολογισμό) , βάση των
οποίων θα διεξαχθεί

ο

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά το

έργο:« Συντηρήσεις οδών Δήμου Παγγαίου» εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%), για την επιλογή αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης, όπως αυτοί

ΑΔΑ: 6ΠΙΨΩΞΨ-Ι7Κ
αναγράφονται στην αριθμ. 1079/2021 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Παγγαίου.
3.Ορίζουν ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 391/2021
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 17 Νοεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

