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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  2ης Νοεμβρίου  2021 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       

                                                                             

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού με τίτλο Εκπόνηση 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :191 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
 Σήμερα την  2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο της 
Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 12136/29-10-2021 πρόσκλησης 
του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
(τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα 
κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου 
κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη και 1 
αναπληρωματικό. 
 Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς 
συνεδρίασης εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην 
πρόσκληση  και  έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 12116/29-10-2021 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο διαβιβάζει το από 18/10/2021 Πρακτικό 1 της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ν ο 1  
ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

CPV: 79410000-1 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με 

την 223γ/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» αποτελούμενη από 

τους υπαλλήλους του Δήμου: 

1. Κουρεμένος Στυλιανός (Πρόεδρος) 

2. Καττής Νικόλαος (Τακτικό μέλος) 
3. Ζαχιώτης Γεώργιος (Τακτικό μέλος) 

συνήλθε, παρόντων των τακτικών μελών της, την 3η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης - Υμηττού, για να παραλάβει τις 

προσφορές των ενδιαφερομένων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» σύμφωνα με την Αριθ. πρωτ. 

Προκήρυξη 8868/11-08-2021. 

Ο διαγωνισμός εκτελέστηκε σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006  

γ) την υπ’ αριθ. 141/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του 

συνοπτικού διαγωνισμού 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Στον παραπάνω διαγωνισμό κατατέθηκαν, στο πρωτόκολλο του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, οι παρακάτω  

προσφορές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ώρα παρέλευσης κατάθεσης προσφορών και αφού δεν υπήρχε κανείς άλλος ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας να καταθέσει προσφορά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφεξής ΕΔ, 

ανακοίνωσε τη λήξη της διαδικασίας παραλαβής προσφορών. 

Η ΕΔ προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Στη συγκεκριμένη δημόσια 

συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των παραπάνω αναφερομένων εταιρειών. Οι φάκελοι των 

διαγωνιζομένων που υποβλήθηκαν, αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η ΕΔ προχώρησε στη διαδικασία αποσφράγισης των κυρίως φακέλων των προσφορών, 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ  
9531 02/09/2021 

2 

DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

9564 03/09/2021 
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των φακέλων δικαιολογητικών και των φακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Η ΕΔ λόγω φόρτου εργασίας και 

παρέλευσης της ώρας, διέκοψε τη συνεδρίασή της. 

Η ΕΔ συνήλθε εκ νέου την 18η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ και έχοντας λάβει υπόψη 

της τη Διακήρυξη και τα έγγραφα των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, διαπιστώνει: 

Και οι δύο εταιρείες κατέθεσαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζονται στις 

παραγράφους 2.4.3 και 2.2.9.2 εδάφια Β.1 – Β.8 της Διακήρυξης. Επίσης οι τεχνικές προσφορές τους 

καλύπτουν όλες τις ζητούμενες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4 της 

Διακήρυξης, ώστε να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών. 

Η ΕΔ, αφού έκανε αποδεκτές τις προσφορές και των δύο (2) εταιρειών, προχώρησε στη βαθμολόγηση 

των τεχνικών προσφορών των δύο (2) εταιρειών.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 

κριτηρίων που αποτυπώνονται στον πίνακα της εν λόγω παραγράφου. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου 

αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

κάθε συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 

Κριτήριο Περιγραφή 

Βαθμολογία 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΕ 

Βαθμολογία 

DIADIKASIA 

BUSINESS 

CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

1 

Κατανόηση και Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης του 

Έργου. 

60% 

1.1 

Περιβάλλον του Έργου – Κατανόηση 

απαιτήσεων έργου – Στόχοι και 

αντικείμενο 

100 100 

1.2 

Μεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωση 

της «Υπηρεσίας» - Πληρότητα / 

ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – 

Οργάνωση Παραδοτέων 

Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι - 

Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιών 

1.3 
Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή 

– αιτιολόγηση χρησιμοποίησής τους 

1.4 

Τεκμηρίωση πρόσθετων υπηρεσιών 

που είναι αναγκαίες και πιθανά δεν 

έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της 

παρούσας 

2 Ομάδα «Έργου» 40% 

2.1 
Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του 

«Έργου» 
150 117 

2.2 

Στελέχωση και καταλληλότητα του 

Υπεύθυνου «Έργου» και του 

Αναπληρωτή του - Στελέχωση, 

150 117 
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διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της 

Ομάδας «Έργου». 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
120 106,8 

 

Το κριτήριο 1 βαθμολογείται με 100 (100 x 60% = 60 βαθμοί) και για τις 2 εταιρείες, επειδή οι 

προσφορές τους καλύπτουν τα ζητούμενα των κριτηρίων και δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα υλοποίησης 

της ζητούμενης υπηρεσίας και των απαιτούμενων πόρων υλοποίησης και εμφανίζονται να έχουν 

κατανοήσει πλήρως το περιβάλλον του έργου, με αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση 

κινδύνων. 

Το κριτήριο 2, βαθμολογείται με 150 (150 x 40% = 60 βαθμοί) για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ  έναντι 117 (117 x 40% = 46,8 βαθμοί) για την DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Και οι δύο προσφορές 

υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τόσο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και στελέχωση, όσο και 

την καταλληλότητα, αφού όλα τα μέλη της ομάδας έχουν συνάφεια με το αντικείμενο, τίτλους σπουδών 

και χρόνια εμπειρίας που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Ωστόσο η ομάδα έργου του 

υποψήφιου ανάδοχου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ  απαρτίζεται από 7 άτομα από τα 

4 που προσδιορίζονται στο κριτήριο 2.2.6 ήτοι υπερκαλύπτει τον απαιτούμενο αριθμό με 3 επιπλέον 

άτομα. Ενώ η ομάδα έργου του υποψήφιου ανάδοχου DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ απαρτίζεται από 5 άτομα από τα 4 που 

προσδιορίζονται στο κριτήριο 2.2.6 ήτοι υπερκαλύπτει τον απαιτούμενο αριθμό με 1 επιπλέον άτομο. 

Συγκριτικά, άλλωστε, με την έτερη διαγωνιζόμενη η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ 

υπερτερεί σε όλα τα μέλη της Ομάδας έργου ως προς την ειδική εμπειρία σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και σε Μελέτες Αστικής Ανθεκτικότητας και Ενέργειας Αειφόρου Ανάπτυξης (κριτήριο 

2.2.6) και για τον λόγο αυτό προτείνεται να βαθμολογηθεί με τον ανώτατο βαθμό. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει αποδεκτές τις προσφορές και των 2 εταιρειών 

επειδή αυτές καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

τις τεχνικές προσφορές, επιπλέον πληρούν τα κριτήρια της βαθμολόγησης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.3.1 και προχωρά τη διαδικασία του διαγωνισμού, με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών. 

Η συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς της εταιρείας:  

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ είναι 120 βαθμοί 

2. DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

είναι 106,8 βαθμοί 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να εγκρίνει το παρόν πρακτικό και να λάβει σχετική απόφαση για τη συνέχιση του διαγωνισμού.» 

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου 

και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 12116/29-10-2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, του Νο1/18-10-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, της 141/2021 προηγούμενης απόφασης του σώματος, τις διατάξεις 

του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ)  σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του αρθρ.221 του 

Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση , σκέφθηκε και,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Εγκρίνει:  

Α) το πρακτικό Νο 1/18-10-2021, (παραλαβή, άνοιγμα και έλεγχος δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών) της κατά Νόμο Επιτροπής του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού 

με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 

ΥΜΗΤΤΟΥ». 

Β) τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, σύμφωνα με το Νο 1/18-10-2021 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι: 

 το από 18-10-2021 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με 

τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
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