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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
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Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων

Νέα Φηιαδέιθεηα 6/6/2019
Αξηζ. Πξση. : 16448

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 22/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 98/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ζςνοπηικού
διαγωνιζμού
για
ηην
“ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
& ΜΗΘΩΖ ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΜΠΑΝΗΑ
ΑΠΟΡΩΝ” (Α.Μ. 59/2019) και κήπςξη πποζωπινού
αναδόσος» .
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 15914/22/31-5-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ
θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπινπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο
ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ
Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο
2) Κφληνο Απφζηνινο,
Αληηπξφεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθφιανο 4) Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο θαη 6) Παπαινπθά Δπηπρία, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Καιακπφθεο Ησάλλεο 2) Γεσξγακιήο Λχζζαλδξνο θαη 3) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, νη
νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ο.Δ. θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί,
σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 16179/5-6-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ
ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΜΔ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

&

ΜΗΘΩΖ

ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ

ΓΗΑ

(Α.Μ.59/2019) ζπλνιηθνχ πνζνχ 35.439,20 €

ΘΑΛΑΗΑ

ΜΠΑΝΗΑ

ΑΠΟΡΩΝ»

ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% θαη θήξπμε

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο.
Κχξηε Πξφεδξε, ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Με ηελ αξ. 88/2019 (14519/17-5-2019) Απφθαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνέβε
ζηελ Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ

θαη

ηελ

θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΜΔ

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

&

ΜΗΘΩΖ

ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ

ΓΗΑ

ΘΑΛΑΗΑ

ΜΠΑΝΗΑ

ΑΠΟΡΩΝ»

(Α.Μ.59/2019) ζπλνιηθνχ πνζνχ 35.439,20 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%.
Με ηελ

ππ΄αξίζκ. 105/2019 (Α.Π. 11733/2019) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,

εγθξίζεθε ε κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα εθδξνκέο απφ ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ- Παηδείαο-
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Αζιεηηζκνχ- ΚΑΠΖ θαη ε κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ζαιάζζηα κπάληα απφξσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έηνο 2019.
Με ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Α/Α 252 (ΑΓΑ:Ω4Ν746ΜΩ0Η-ΓΘ4, ΑΓΑΜ:
19REQ004793230) εγξίζεθε ε δαπάλε θαη ε δηάζεζε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ σο άλσ
πξνκήζεηα , σο εμήο:


Κ.Α.:02.15.6234.003 πίζησζεο 5.952,00 € κε ηίηιν «Μίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα
ζαιάζζηα κπάληα απφξσλ »



Κ.Α. : 02.15.6234.005 πίζησζεο 29.487,20 € κε ηίηιν «χκβαζε κε ηνπξηζηηθφ
πξαθηνξείν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.»
Δλ ζπλερεία, κε ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 14946/22-5-19 Γηαθήξπμε Γεκάξρνπ ε νπνία

αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑM 19PROC004991529),

θαη κε ηελ ππ' αξηζκ. πξση.

14947/22-5-2019 (ΑΓΑM 19PROC004991694), Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ΤΝΟΠΣΗΚΟΎ
δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο

ηελ πιένλ

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ N.4412 ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016 νξίζζεθε ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ ηελ 31/05/2018 (ψξα 10.30π.κ.), ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ε
νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηηο ππ. αξ. 360/2018 θαη 66/2019 Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Γηα ηνλ ελ ιφγσ Γηαγσληζκφ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνη θάθεινη
πξνζθνξάο.
Οη εηαηξείεο πνπ θαηέζεζαλ πξνζθνξά είλαη νη εμήο:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΔΑ

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ / ΑΡ. ΠΡΧΣ.
EMAIL
ΦΑΚΔΛΟΤ/
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

1.

FREE
TRAVEL ΜΑΡΝΖ 32 ΑΘΖΝΑ 10432 ΣΖΛ 15886/31.05.19
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟΤ 2105240140 info@free-travel.gr
ΣΟΤΡΗΜΟΤ"Ν.
ΜΠΟΥΩΡΖ & ΗΑ ΔΔ"

2.

ΥΡΖΣΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΠΗΝΓΟΤ 49 Ν ΦΗ/ΦΔΗΑ 14342, 15904/31.05.19
ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ
ΣΖΛ
2102584649
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
info@klironomostravel.gr

3.

ΝΗΚ. & ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ Λ. ΜΔΟΓΔΗΩΝ 279 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 15905/31.05.19
ΔΠΔ
15231
ΣΖΛ
2106740440
info@tsokas.com

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε
θαθέινπο θαιά ζθξαγηζκέλνπο, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο.
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Μέζα ζηνπο θπξίσο θαθέινπο ππήξραλ ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. 14946/22-05-2019 δηαθήξπμε
δηαγσληζκνχ.
ηελ ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ε
ηερληθή πξνζθνξά ησλ αλσηέξσ δηαγσληδνκέλσλ θαη κνλνγξάθεζαλ απφ ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρψξεζε φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά ζε πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο θαη ζπλνδεχεη ην παξφλ πξαθηηθφ.
Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο κνλνγξάθνληαο θαη ειέγρνληαο φια ηα έληππα.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη κνλνγξάθεζε ηνπο θαθέινπο ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ επηηξνπή έθξηλε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη έγηλα δεθηνί.
Αθνινχζεζε ε απνζθξάγηζε θαη κνλνγξάθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ
πξνζθεξφλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί θαηά ηα παξαπάλσ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο κε Φ.Π.Α
ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ σο εμήο:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1.

FREE TRAVEL ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ 35.106,68€ ΜΔ ΦΠΑ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ"Ν. ΜΠΟΥΩΡΖ & ΗΑ
ΔΔ"

2.

ΥΡΖΣΟ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ

3.

ΝΗΚ. & ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΔΠΔ

ΗΩΑΝΝΖ 30.995,04€ ΜΔ ΦΠΑ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ

32.237,52€ ΜΔ ΦΠΑ

Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ ππ΄αξηζκ 14946/22.05.2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2. Σηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3. Σελ ππ΄αξηζ. 252/2019 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
Πξνηείλεη πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ αλάδεημε ηνπ ΥΡΖΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΤ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ,
ωρ πποζωπινού αναδόσος ηηρ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΙΑ
ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΧΝ» γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή.
Καηφπηλ απηψλ παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ππφςε:
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Τα αποηελέζμαηα
ηων ανωηέπω ζηαδίων επικςπώνονηαι με απόθαζη ηος αποθαινόμενος οπγάνος ηηρ
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αναθέηοςζαρ απσήρ, η οποία κοινοποιείηαι με επιμέλεια αςηήρ ζηοςρ πποζθέπονηερ ή
ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Καηά ηηρ ανωηέπω απόθαζηρ σωπεί ένζηαζη, ζύμθωνα με ηο άπθπο
127 για ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη αξία έωρ εξήνηα σιλιάδων (60.000€) (ππο ΦΠΑ) ή…»
2) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 14946/22-05-2019 δηαθήξπμεο
3) ηελ ππ’ αξηζ. 15975/03-06-2019 γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
λα απνθαζίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 15975/03-06-2019 Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ΥΡΖΣΟ ΗΩΑΝΝΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, Α.Φ.Μ.: 166760479, Γ.Ο.Τ.: ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ ,ΠΗΝΓΟΤ 49, ΣΚ
14342, ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ, ΣΖΛ.: 2102584104, ΦΑΞ: 2102584649,
E-MAIL:
info@klironomostravel.gr , σο πξνζσξηλήο αλαδφρνπ
ηνπ δηαγσληζκνχ κε πνζφ:
30.995,04 € ΜΔ ΦΠΑ (ΤΝΟΛΟ 24.996,00 €, Φ.Π.Α. 24% 5.999,04 €).
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ.
22/2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 59/2019 ζρεηηθή
κειέηε, ην αξ. πξση. 15975/3-6-2019 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο, είδε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Ν. 3852/10 θαη:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Τα
αποηελέζμαηα

ηων

ανωηέπω

ζηαδίων

επικςπώνονηαι

με

απόθαζη

ηος

αποθαινόμενος οπγάνος ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, η οποία κοινοποιείηαι με επιμέλεια
αςηήρ ζηοςρ πποζθέπονηερ ή ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Καηά ηηρ ανωηέπω απόθαζηρ
σωπεί ένζηαζη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 127 για ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη αξία έωρ
εξήνηα σιλιάδων (60.000€) (ππο ΦΠΑ) ή…»
2) Σνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζ. πξση. 14946/22-05-2019 δηαθήξπμεο
3) Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 15975/03-06-2019 γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
4) Σηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Σελ έγκπιζη ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 15975/3-6-2019 Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ &
ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ
35.439,20 € (κε Φ.Π.Α), (Α.Μ.: 59/2019) θαη ηελ ανάδειξη ηεο εηαηξείαο ΥΡΖΣΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, Α.Φ.Μ.: 166760479, Γ.Ο.Τ.: ΝΔΑ
ΗΩΝΗΑ ,ΠΗΝΓΟΤ 49, ΣΚ 14342, ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ, ΣΖΛ.: 2102584104, ΦΑΞ:
2102584649,
E-MAIL: info@klironomostravel.gr σο πποζωπινήρ αναδόσος
ηνπ
δηαγσληζκνχ κε πνζφ: 30.995,04 € κε ΦΠΑ (ΤΝΟΛΟ 24.996,00 €, Φ.Π.Α. 24% 5.999,04
€)

ΑΔΑ: 9Ψ4546ΜΩ0Ι-1Ω1



Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
127 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 98/2019
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Η Υπεύθςνη ηηρ Υπηπεζίαρ
Διεκπ/ζεωρ Απσείος-Ππωηοκόλλος
Λεβανηή Εμμανολία
Δζωηεπική Γιανομή :
1. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
4. Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
5. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
7. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
8. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

Συνημμένα: Σν ππ΄αξηζκ. πξση. 15975/3-6-2019 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

HΜΔΡ/ΝΙΑ: 3-6-2019

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 15975

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ - ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΙ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΧΝ», Α.Μ. 59/2019
ηε Νέα Υαιθεδφλα θαη ζηνλ 3ν φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 & Αγ.
Αλαξγχξσλ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο «Μάξηνο Σζαγθάο», εκέξα Παξαζθεπή31/05/2019
θαη ψξα 11:00π.κ. ζπλήιζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο& αμηνιφγεζεο
δηαγσληζκψλ
πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ, πνπ φξηζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηηο ππ’ αξηζκ.
360/2018&66/2019 Απνθάζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ&
ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΧΝ» κε Α.Μ. 59/2019, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. 14946/22-05-2019(Α.Γ.Α.Μ. 19PROC004991529)
δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. 14947/22-04-2019 (Α.Γ.Α.Μ.
19PROC004991694) πεξίιεςε δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ.
Ζ επηηξνπή έιαβε ππφςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
•
•

ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,
ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007
(Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,

•

ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143Α/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ), δεκφζην ινγηζηηθφ & άιιεο
δηαηάμεηο πιελ ησλ άξζξσλ 132-133-134 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4412/2016,

•

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

•

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
ζηελ Οδεγία 2011/16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
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•

ηνπ Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,

•

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,

•

ηνπ Ν. 4013/11 (ΦΔΚ 204Α/15-9-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ», άξζξν 11 & άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016,
ηνπ Ν. 3861/13-7-2010 (ΦΔΚ 112 Α΄) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ
& άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο νξίδνπλ ηα
άξζξα 158 θαη 209,
ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα
58 θαη 72,
ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο» θαη ηηο εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο,
ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α’) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L395) θαη ηελ νδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ
νδεγία2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 11 εο
Γεθεκβξίνπ 2007 (L335),
ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/29-5-2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ππνπαξάγξαθν 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/7-4-2014),
ηεο Τ.Α. Π.Η /2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)».

•

•
•

•
•

•

•

Καζψο θαη ηα παξαθάησ:
•

ηελ Α.Μ. 59/2019κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο θαη αθνξά ζηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΙ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ&
ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΧΝ»,

•

ηηο ππ' αξηζκ. 360/2018& 66/2019Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηηο
νπνίεο ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηαγσληζκνχ- αμηνιφγεζεο θαη γλσκνδφηεζεο
ησλ ελζηάζεσλ,

•

ηελ ππ’ αξηζκ. 88/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε ππ΄αξηζκ. 59/2019 Μειέηε θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο,
ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:

1. Καινγηάλλε Βαζηιηθή
2. Πεηξάθεο Γεψξγηνο
3. Παξαζθεπνπνχινπ Γξεγνξία
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Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ θαηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. Αθνχ νινθιεξψζεθε ε θαηάζεζε
ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξειζνχζεο ηεο ψξαο πνπ κε ηελ
Γηαθήξπμε νξίδεηαη ζαλ ψξα ιήμεο ηεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλψλεζε κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. γηα λα
δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ θαηαηεζεί πξνζθνξέο κέρξη ηελ 31/05/2019 θαη ψξα 10:30 π.κ.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ παξέιαβε ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα
(10.30 π.κ.) δελ ππήξρε άιινο ζπκκεηέρσλ, ε Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο δήισζε φηη πιένλ
δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ θαηέζεζαλ πξνζθνξά είλαη νη παξαθάησ:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΔΑ

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ /
EMAIL

ΑΡ. ΠΡΧΣ.
ΦΑΚΔΛΟΤ/
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

1.

FREE TRAVEL
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ"Ν.
ΜΠΟΥΩΡΖ & ΗΑ ΔΔ"

ΜΑΡΝΖ 32 ΑΘΖΝΑ 10432 ΣΖΛ
2105240140 info@free-travel.gr

15886/31.05.19

2.

ΥΡΖΣΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ

ΠΗΝΓΟΤ 49 Ν ΦΗ/ΦΔΗΑ 14342,
ΣΖΛ 2102584649
info@klironomostravel.gr

15904/31.05.19

3.

ΝΗΚ. & ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ
ΔΠΔ

Λ. ΜΔΟΓΔΗΩΝ 279 ΥΑΛΑΝΓΡΗ
15231 ΣΖΛ 2106740440
info@tsokas.com

15905/31.05.19

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε
θαθέινπο θαιά ζθξαγηζκέλνπο, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο.
Μέζα ζηνπο θπξίσο θαθέινπο ππήξραλ ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. 14946/22-05-2019δηαθήξπμε
δηαγσληζκνχ.
ηελ ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ε
ηερληθή πξνζθνξά ησλ αλσηέξσ δηαγσληδνκέλσλ θαη κνλνγξάθεζαλ απφ ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρψξεζε φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά ζε πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο θαη ζπλνδεχεη ην παξφλ πξαθηηθφ.
Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο κνλνγξάθνληαο θαη ειέγρνληαο φια ηα έληππα.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη κνλνγξάθεζε ηνπο θαθέινπο ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ επηηξνπή έθξηλε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη έγηλα δεθηνί.

ΑΔΑ: 9Ψ4546ΜΩ0Ι-1Ω1

Αθνινχζεζε ε απνζθξάγηζε θαη κνλνγξάθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ
πξνζθεξφλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί θαηά ηα παξαπάλσ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο κε Φ.Π.Α
ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ σο εμήο:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

1.

FREE TRAVEL ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ"Ν. ΜΠΟΥΩΡΖ & ΗΑ
ΔΔ"

35.106,68€ ΜΔ ΦΠΑ

2.

ΥΡΖΣΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ

30.995,04€ ΜΔ ΦΠΑ

3.

ΝΗΚ. & ΔΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΔΠΔ

32.237,52€ ΜΔ ΦΠΑ

Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε:
1) Σελ ππ΄αξηζκ 14946/22.05.2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2) Σηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3) Σελ ππ΄αξηζ.252/2019 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
Πξνηείλεη πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ αλάδεημε ηνπ ΥΡΖΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΤ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ& ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΡΧΝ» γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή.
Σν παξφλ πξαθηηθφ δηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ
νινθιεξψζεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 31-05-2019.
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ην νπνίν αθνχ αλαγλψζζεθε θαη
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη ζε πέληε (5) αληίγξαθα.

Ζ Δπηηξνπή
Καινγηάλλε Βαζηιηθή
Πεηξάθεο Γεψξγηνο
Παξαζθεπνπνχινπ Γξεγνξία

