
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χαλκίδα, 11/05/2021

    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 153/2021

                                                               Από το Πρακτικό της  

19ης/2021 Συνεδρίασης          

                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων  με τη

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης

Στην  Χαλκίδα,  σήμερα,  Τρίτη  11  Μαΐου  2021 και  ώρα  13.00μμ συνήλθε  σε  τακτική

συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Χαλκιδέων με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης,

ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.:  13550/07-05-2021  πρόσκληση  της  Προέδρου  που

γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,  σύμφωνα  με:  α)  το  άρθρο  10  της  ΠΝΠ  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  εμφάνισης  Κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης

περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο  2 του ν.

4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ, γ) την με αρ. 40/20930/31-03-

2020 εγκ.  του ΥΠ.ΕΣ.,  δ)   την με αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκ.  του ΥΠ.ΕΣ,  ε)  την με αριθ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4899), στ) την με αρ. 426/77233/13-11-2020 εγκ. του

ΥΠ.ΕΣ, ζ)την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698/19.03.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1076), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/

οικ. 6020/05-04-2021 (38η Εγκύκλιο ΥΠΕΣ) η) την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:28503/08.05.2021 ΚΥΑ

(ΦΕΚ Β΄1872),  και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες  διατάξεις.

   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ήταν η Δήμαρχος Χαλκιδέων Βάκα Ελένη, οριζόμενα μέλη

οι Αντιδήμαρχοι Γουρνής Βασίλειος και Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος-Παναγιώτης, σύμφωνα με

την 4073/2019 Απόφαση Δημάρχου και σε εφαρμογή του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.4623/2019, τα

εκλεγόμενα μέλη της Ο.Ε. σύμφωνα με την  199/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γεωργουδάκη Αργυρώ.

1

ΑΔΑ: ΨΥΗ0ΩΗΑ-ΥΤΕ



 Αφού διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  (άρθρο  184 παρ.  1  του  ν.  4635/2019),  δηλαδή  σε

σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βάκα Ελένη, Πρόεδρος - Δήμαρχος

2. Γουρνής Βασίλειος

3. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος-Παναγιώτης 

4. Κώσταρος  Χαράλαμπος

5. Ρήγος Κωνσταντίνος

6. Κεράτσας Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος

7. Μπαντούνας Γεώργιος

8. Καραμούζης Παναγιώτης-Σωτήριος

9. Κόρδης Δήμος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   <ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 20-

8-2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.094,10€ ΜΕ Φ.Π.Α, ΛΟΓΩ

ΑΓΟΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ>

Για το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα μέλη ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

και  αφού αποφάσισαν ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010

όπως ισχύει ότι το θέμα είναι κατεπείγον, τέθηκε υπόψη τους η  από  11 Μαΐου 2021 εισήγηση  του

Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών  του Δήμου το οποίο έχει ως κάτωθι:

   

«Έχοντας υπόψη :

 Την  υπ΄  αριθμ.  119/2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:ΩΚΡΑΩΗΑ-Ψ4Α)
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«Περί  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για  τις  υπηρεσίες

ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού

99.094,10 ευρώ με ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα 1-6-2021 έως 20-8-2021 και καθορισμού των

όρων διακήρυξης» 

 Την  από 12-4-2021  Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων

 Το με αρ. πρωτ. 13864/11-5-2021 Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και της

Εισήγηση  της  Προέδρου  της  Επιτροπής  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  –ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Την 23/2018 Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο  VII

Τμήμα,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς

προηγούμενη  δημοσιότητα μετά  από  διενέργεια  άγονου  διαγωνισμού,  ανήκει  στην Οικονομική

Επιτροπή 

 Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι «

οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  αναθέτουν  συμβάσεις  προσφεύγοντας  στη  διαδικασία  με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα μετά από διενέργεια   ανοικτού η διαγωνισμού

στον  οποίο  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά ή  αίτηση  συμμετοχής   ή

υποβλήθηκαν ακατάλληλες προσφορές  ή  αιτήσεις  συμμετοχής ,  με  τις  προϋποθέσεις  ότι (i) δεν

μεταβάλλονται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης, (ii) όταν πρόκειται για σύμβαση άνω των

ορίων διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημά της

 Τις διατάξεις του άρθρου 32α του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι  “Η

διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  γίνεται  από τριμελές  όργανο,  το  οποίο  συγκροτείται  από την

Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά

την ανάθεση της σύμβασης” 

 Την  επείγουσα  ανάγκη  για  ναυαγοσωστική  κάλυψη  των  χαρακτηρισμένων  ως

πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων   σύμφωνα με  το από 27/10/2020 Πρακτικό της

Επιτροπής  βάσει  των  διατάξεων  του  Π.Δ.  71/2020  περί  «πολυσύχναστων  λουτρικών

εγκαταστάσεων»

 Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Β208/13-4

2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της

Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και
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τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Καλεί   την  Οικονομική  Επιτροπή,  ως  αρμόδιο  όργανο,  αφού  λάβει  υπόψη  του  τα  παραπάνω

αναφερόμενα και εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του με αρ. πρωτ. 13864/11-5-2021 Πρακτικό

της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, να εγκρίνει:

1.Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.  2α του

Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι

της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC008472844 2021-04-15 με την οποία διενεργήθηκε ο ανοικτός

ηλεκτρονικός  διαγωνισμός    με  τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΩΝ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 20-8-2021”, Προϋπολογισμού 99.094,10 €  ΜΕ Φ.Π.Α.

2.  Τη συγκρότηση “ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ”,  αποτελούμενη από του

κάτωθι υπηρετούντες υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 ΝΤΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΛΟΣ

3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 ΚΟΖΙΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΛΟΣ

3 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ

α. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Ντούρμα Ζαχαρούλα

β.  Η επιτροπή είναι  αρμόδια για την εξέταση των προσφορών που υποβάλλονται  ενώπιον της

αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016

γ. Η επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα έχει διάρκεια για έξι (6) μήνες.

3. Την αποστολή της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς  που να είναι σύμφωνοι προς τις τυπικές

απαιτήσεις της 119/2021 διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που θα  συμμετέχουν στη παρούσα
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διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα υποβάλλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες της ανωτέρω

διακήρυξης,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  για   να

υποβάλλει προσφορά.

4.  Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί  με χρήση ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο θα

αναρτηθεί  η  πρόσκληση  ενδιαφέροντος μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  του  συστήματος

http://www.eprocurement.gov.gr και συγκεκριμένα:

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

132323 Πέμπτη 13/5/2021. Πέμπτη 20-5-2021 και ώρα 16.00

5.  Για  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  οι  οικονομικός  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής  

6.  Η  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»  θα  γίνει  σε  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία

προσφορών  και  ώρα  10:30  π.μ.  από  την  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης  (τριμελή  επιτροπή)  του

άρθρου 32Α Ν.4412/16 που προστέθηκε με το αρθ. 43 παρ. 2 Ν. 4605/19.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί κατά

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται η 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.598,30 ευρώ (ποσοστό 2%επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

 8. Η πρόσκληση μαζί με την αριθμ. 119/2021 διακήρυξη ( ΑΔΑΜ 21PROC008472844 2021-04-

15) θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.dimoschalkideon.gr/»

.........................................................................................................................................................…..

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και καταγραφή των απαντήσεων των

μελών που συμμετείχαν στην συνεδρίαση 
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                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει:

1.Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.  2α του

Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι

της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC008472844 2021-04-15 με την οποία διενεργήθηκε ο ανοικτός

ηλεκτρονικός  διαγωνισμός    με  τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΩΝ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 20-8-2021”, Προϋπολογισμού 99.094,10 €  ΜΕ Φ.Π.Α.

2.  Τη συγκρότηση “ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ”,  αποτελούμενη από του

κάτωθι υπηρετούντες υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 ΝΤΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΛΟΣ

3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 ΚΟΖΙΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΛΟΣ

3 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ

α. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Ντούρμα Ζαχαρούλα

β.  Η επιτροπή είναι  αρμόδια για την εξέταση των προσφορών που υποβάλλονται  ενώπιον της

αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016

γ. Η επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα έχει διάρκεια για έξι (6) μήνες.
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3. Την αποστολή της πρόσκλησης σε  οικονομικούς φορείς που να είναι σύμφωνοι προς τις τυπικές

απαιτήσεις της 119/2021 διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που θα  συμμετέχουν στην παρούσα

διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα υποβάλλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες της ανωτέρω

διακήρυξης,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  για   να

υποβάλλει προσφορά.

4. Την διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί με χρήση ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο θα

αναρτηθεί  η  πρόσκληση  ενδιαφέροντος μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  του  συστήματος

http://www.eprocurement.gov.gr και συγκεκριμένα :

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

132323 Πέμπτη 13/5/2021. Πέμπτη 20-5-2021 και ώρα 16.00

5.  Για  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής

6.  Η  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»  θα  γίνει  σε  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία

προσφορών  και  ώρα  10:30  π.μ.  από  την  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης (τριμελή  επιτροπή)  του

άρθρου 32Α Ν.4412/16 που προστέθηκε με το αρθ. 43 παρ. 2 Ν. 4605/19.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί κατά

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

7.Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης  απαιτείται  η

κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.598,30 ευρώ (ποσοστό 2%επί της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

8. Η πρόσκληση μαζί με την αριθμ. 119/2021 διακήρυξη ( ΑΔΑΜ 21PROC008472844 2021-04-15)

θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.dimoschalkideon.gr/

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

7

http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΥΗ0ΩΗΑ-ΥΤΕ



 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

  Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ     

 ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
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