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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών 1 , 2, 3 & 4 της 

Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού   Διαγωνισμού με 
γενικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :6 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8   ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
 

 Σήμερα την  25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του 
e-presence (www.epresence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 899/21-1-2022 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 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

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

6 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ   

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 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

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

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

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

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

http://www.epresence.gov.gr/
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18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 

Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη 

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε 
υπόψη του σώματος: 
 το αριθμ. πρωτ. 980/24-01-2022 έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 

οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Σας διαβιβάζουμε τα Πρακτικό Νο 1 , Νο 2 , Νο 3 &  Νο 4 της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα για την έγκριση τους :  

 Υπενθυμίζουμε ότι στον παρόντα διαγωνισμό ισχύουν τα ακόλουθα σύμφωνα με την παρ, 3.1.1. 
της υπ’αριθμ. 13687 διακήρυξης:  
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 
της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας.  

 αναφορικά με την ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , και την ΟΜΑΔΑ Β : 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ (Πρακτικό Νο1) 

 αναφορικά με την ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , 
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την ματαίωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
μιας και η συγκεκριμένη ομάδα έχει κυρηχθεί άγονη και να εγκρίνεται τη προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση (βάση του άρθρου 32 παρ.2 α του Ν.4412/2016 λόγω άγονου 
διαγωνισμού) και με τους αρχικούς όρους της αρχικής διακήρυξης (Πρακτικό Νο1) 

 αναφορικά με την ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , και την ΟΜΑΔΑ Β : 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ (Πρακτικό Νο2) 

 αναφορικά με την ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , και την ΟΜΑΔΑ Β : 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ, την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό Νο3) 

 αναφορικά με την ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , και την ΟΜΑΔΑ Β : 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ, την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (Πρακτικό Νο4)» 

 
 το από 11-1-2022 Πρακτικό (Νο 1) της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών διαγωνισμών του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
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 το από 12-1-2022 Πρακτικό (Νο 2) της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: 
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 το από 14-1-2022 Πρακτικό (Νο 3) της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: 
«
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  το από 21-1-2022 Πρακτικό (Νο 4) της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών διαγωνισμών του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
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Για τούτο σας παρακαλώ όπως εγκρίνουμε τα πρακτικά Νο 1, Νο 2, Νο 3  και Νο 4 της 

επιτροπής διεξαγωγής του παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

    

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των 

μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. 
πρωτ. 980/2022 εγγράφου του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού, των από 11/1/2022 (Νο1) , 
12/1/2022 (Νο2) 14/1/2022 (Νο3) και 21/1/2022 Νο (4) Πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, των  οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν, της 44/2021 
μελέτης, του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α),  του άρθρου 72 του Ν 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019 
και ισχύει,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και, 

  

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1/11-01-2022 (έλεγχος εγγυητικής επιστολής) της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 153.950,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  
Β) Εγκρίνει, για τις ομάδες: 

 ΟΜΑΔΑ Α  «ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και  

 ΟΜΑΔΑ Β «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ»,  
την συνέχεια στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το 
άρθρο 3.1.2.1 παρ. α της αρ.13687/2021 διακήρυξης. 
Γ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την ΟΜΑΔΑ Γ «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΩΜ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και προτείνει την ανάθεση με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
Δ) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2/12-1-2022 (αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών)   
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών του διεξαχθέντος ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 153.950,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.),  
Ε) Εγκρίνει την συνέχεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ προκειμένου η επιτροπή να προβεί στην 
αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου. 
ΣΤ) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3/14-1-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος Οικονομικής Προσφοράς)   της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών του διεξαχθέντος ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 153.950,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.),  
Ζ) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρακτικού και αναδεικνύει Προσωρινό ανάδοχο ,για τις ομάδες: 

 ΟΜΑΔΑ Α  «ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και  

 ΟΜΑΔΑ Β «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ» 
την επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» , με οικονομική 
προσφορά για την ομάδα Α στα 142.042,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την ομάδα Β 9.581,48€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δεδομένου ότι πληροί τους εκ του Ν. 4412/2016 και τις αρ.πρωτ. 13687/2021 
διακήρυξης όρους και οι τεχνικές προσφορές και προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την 44/2021 μελέτη. 
Η) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 4/21-1-2022 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών διαγωνισμών του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 
153.950,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  
Θ) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο για 
τις ομάδες: 

 ΟΜΑΔΑ Α  «ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και  

 ΟΜΑΔΑ Β «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ» 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί των τιμών του 
προϋπολογισμού της 44/2021 μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις (αρθ. 86 του ν. 4412/2016) επί του 
προϋπολογισμού, και δεδομένου ότι η ανωτέρω επιχείρηση πληροί τους εκ του νόμου  4412/2016 και της 
αρ.πρωτ. 13687/2021 διακήρυξης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, το σκεπτικό της παρούσης και 
το Νο 4/21-1-2022 Πρακτικό της κατά Νόμο Επιτροπής. 

Ι) Εγκρίνει για την ΟΜΑΔΑ Γ «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΩΜ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» την 

ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία  προσφορά και ο 
διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος 

Σημειώνεται ότι τα πρακτικό Νο 1/11-1-2022, Νο 2/12-1-2022,  Νο 3/14-1-2022, Νο 4/21-1-2022,  της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  
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