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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 39/04-09-2020 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Τριφυλίας
Αριθ. Απόφασης: 199/2020
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών», σε
συμμόρφωση με την αριθ.1018/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών
και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ. 11640/04-09-2020 πρόσκληση της
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Στριμπάκος Δημήτριος – Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πανουσιοπούλου Μαρία

2.Βλάχος Αντώνιος
3.Φρούσος Νικόλαος
4.Μερκούρης Ιωάννης
5.Αλεξοπούλου Σταματία
6.Κουτρουμπής Αλέξανδρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τακτική υπάλληλο του Δ.
Τριφυλίας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: το εν λόγο θέμα
εισάγεται ως κατεπείγον, για την εύρυθμη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς στις 07-09-2020
λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών. Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του
Ν. 3852/2010, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και
συζητητέο.
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Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής :

Ο Δήμος Τριφυλίας με την αριθ. πρωτ. 7622/24-06-2020 Διακήρυξη προκήρυξε τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου "Κατασκευή συνθετικού
τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών", ύστερα κι από την αριθ. 121/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της Διακήρυξης. Σύμφωνα με την
διακήρυξη του διαγωνισμού, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Πέμπτη
16 Ιουλίου 2020.
Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, κατατέθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) η αριθ. ΓΑΚ 869/2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά της διακήρυξης του έργου.
Με την αριθ. 143/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η αναστολή της
διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της
Γ.Α.Κ. 869/2020 προσφυγής, ενώ αποφασίσθηκε και η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών για τη Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα 15:00 και της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ..
Με το αριθ. πρωτ. εισερχ.11428/01-09-2020 έγγραφό του το 5ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) μας κοινοποίησε, προς συμμόρφωση του Δήμου (άρθρο 367
του Ν. 4412.201), την αριθ. 1018/2020 απόφασή του σχετικά με την προαναφερθείσα προσφυγή, ενώ
με το αριθ. πρωτ. εισερχ. 11624/04-09-2020 έγγραφο του 5ο Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. μας
κοινοποιήθηκε η ορθή επανάληψη της παραπάνω απόφασης.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 1018/2020 απόφαση του 5ο Κλιμακίου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση των όρων της
αριθ.7622/24-06-2020 Διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα να ακυρωθεί το άρθρο 22.Ε αυτής που
αναφερόταν στην προσκόμιση του πιστοποιητικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης αναφορικά
με την τοποθέτηση αθλητικού συνθετικού τάπητα (ταρτάν) κατά το πρότυπο ISO 50001/2011.
Δεδομένου ότι τη Δευτέρα 07-09-2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
πρέπει να προβούμε άμεσα και στον ορισμό νέων ημερομηνιών υποβολής προσφορών και
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσους
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία να ενημερωθούν σχετικά με τις
αλλαγές στους όρους της διακήρυξης.
Προς τούτου μας υποβλήθηκε και το αριθ. 1171/04-09-2020 εσωτ. έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει τα κάτωθι:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ
Φιλιατρά, 04-09-2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Τ.Υ./1171

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
E-mail:

Ιωάννου Μεταξά & Βασιλέως Παύλου
243 00 Φιλιατρά
Χρήστος Μπαρκάς
27610 35011
cmparkas@gmail.com

Προς:
Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1018/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) επί της προδικαστικής προσφυγής με Γ.Α.Κ. 869/07-07-2022 στα πλαίσια του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ» με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90393

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 121/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡ3ΘΩΗΕ-6ΙΗ), με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι του εν θέματι διαγωνισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7622/24-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006917507 2020-06-24) διακήρυξη του εν θέματι
διαγωνισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 1018/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) επί της προδικαστικής προσφυγής με Γ.Α.Κ. 869/07-07-2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 11428/1171/01-09-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορθή επανάληψη αυτής
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11624/1185/04-09-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την
οποία γίνεται δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή και ακυρώνεται το άρθρο 22.Ε. της
προσβαλλόμενης διακήρυξης κατά το σκεπτικό.
4. Το υπ’ αριθμ. 11438/1172/01-09-2020 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π. περί υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής
να συμμορφωθεί με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1018/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα και με τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 367 του Ν. 4412/2016.
5. Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα
15:00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΡΚΩΗΕ6ΜΤ).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4121/30-07-2020 διευκρινιστική επιστολή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης".
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.

Την τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7622/24-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006917507 202006-24) διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1018/2020 απόφαση του
5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί της προδικαστικής
προσφυγής με Γ.Α.Κ. 869/07-07-2020, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται πλέον στο άρθρο 22.Ε. της
διακήρυξης το "Πιστοποιητικό Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης αναφορικά με την τοποθέτηση
αθλητικού συνθετικού τάπητα (ταρτάν), κατά το πρότυπο ISO 50001:2011 ή ισοδύναμο, σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4412/2016".

2.

Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του εν θέματι έργου.

3.

Τον ορισμό ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της διακήρυξης την
Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα 15:00.

4.

Τον ορισμό ως νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του άρθρου 18 της
διακήρυξης την Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα 10:00.

5.

Την διαμόρφωση του άρθρου 2.3 της διακήρυξης ως εξής: "Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την
18/09/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις 21/09/2020."

6.

Την διαμόρφωση του άρθρου 15.3 της διακήρυξης ως εξής: "Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της
παρούσας, ήτοι μέχρι 25/04/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής."

7.

Τον ορισμό ως νέας ημερομηνίας επιτόπιας επίσκεψης – ενημέρωσης στο χώρο εκτέλεσης του έργου του
η

άρθρου 22.Α.4 (ι) της διακήρυξης την 15 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Στο πλαίσιο τροποποίησης όρων της διακήρυξης, θα πρέπει να τηρηθεί το σύνολο των διατυπώσεων
δημοσιότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4121/30-07-2020 διευκρινιστική επιστολή της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση
των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της
διακήρυξης".
Φιλιατρά, 04-09-2020
Η αναπλ. Δ/ντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας

Χαραλαμπία Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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Παίρνοντας το λόγο ο κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι:

«Η προτεινόμενη διαδικασία που εισάγετε στο σώμα από πού προβλέπεται; Μήπως πρέπει να
ακυρώσουμε το διαγωνισμό, να γίνει τροποποίηση της διακήρυξης και να επαναληφθεί; Ποιος μας
διασφαλίζει ότι δεν θα προκύψουν περιπέτειες για το έργο; Το άρθρο 22 της διακήρυξης περιγράφει τα
κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερομένων. Βασικό και θεμελιώδες στοιχείο. Πως μπορεί να
τροποποιηθεί αποκομμένο από την όλη διακήρυξη ;
Η εξέλιξη αυτή είναι άσχημη για το κύρος του Δήμου και των υπηρεσιών του. Η προσφυγή ήταν κατά του
Δήμου. Η Απόφαση της ΑΕΠΠ είναι μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας ότι υπάρχουν ελεγκτικοί
μηχανισμοί , οι οποίοι, ευτυχώς, λειτουργούν.
Τίθενται, όμως, σκληρά ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης:
Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην τροποποίηση της αρχικής διακήρυξης;
Έφερε καλύτερο αποτέλεσμα όπως ισχυρισθήκατε τότε στην ψήφισή της ;
Ποιος έδωσε εντολή να συμπεριληφθούν στη διακήρυξη αυτοί οι όροι (ΙSO για ενεργειακά; Ο μηχανικός
που συνέταξε τη διακήρυξη ή κάποιος άλλος ; ποιος είναι αυτός; Παρεισέφρησε στη διακήρυξη ο όρος
αυτός ; Ήταν τυχαίο λάθος; Μήπως εξυπηρετούσε κάτι συγκεκριμένο;
Γιατί δεν ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτήν της Άνω Πόλης για τον προσυμβατικό έλεγχο; όταν
μάλιστα ήταν πιο εύκολη διαδικασία διότι δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες.
Αντιλαμβάνεσθε το ύψος της ζημίας για το Δημόσιο χρήμα αν προχωρούσε η διαγωνιστική διαδικασία;
Προτείνω να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να επαναδημοπρατηθεί το έργο».

Ακολούθως, πήρε το λόγο η κ. Αλεξοπούλου, η οποία τόνισε ότι η απόφαση της Α.Ε.Π.Π.
αποτελεί κόλαφο για το Δήμο Τριφυλίας, καθώς αφενός φάνηκε ότι η διακήρυξη ήταν
«φωτογραφική», αφετέρου καθυστέρησε η διαγωνιστική διαδικασία εν αναμονή της έκδοσης και
κοινοποίησης της απόφασης από την Α.Ε.Π.Π.. Πρότεινε την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
και τον εκ νέου καθορισμό των όρων, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών όλα όσα αναφέρθηκαν και ζήτησε τη λήψη
σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το αριθ. 1171/0409-2020 εσωτ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. 1018/2020 απόφαση του 5ο
Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), την αριθ. 7622/24-06-2020
Διακήρυξη του έργου, την αριθμ. πρωτ. 4121/30-07-2020 διευκρινιστική επιστολή της Ενιαίας
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/06, Ν. 3852/10
& Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο
Φιλιατρών».

2. Τροποποιεί την αριθ. πρωτ. 7622/24-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006917507 2020-06-24)
διακήρυξη του διαγωνισμού «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο
Φιλιατρών», σε συμμόρφωση με την αριθ. 1018/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί της προδικαστικής προσφυγής με Γ.Α.Κ.
869/07-07-2020, ως κάτωθι:
-

Ακυρώνεται το άρθρο 22.Ε. που αφορούσε την προσκόμιση του Πιστοποιητικό Συστήματος
Ενεργειακής Διαχείρισης αναφορικά με την τοποθέτηση αθλητικού συνθετικού τάπητα (ταρτάν),
κατά το πρότυπο ISO 50001:2011 ή ισοδύναμο, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4412/2016.

-

Διαμορφώνεται το άρθρο 2.3 ως εξής:

"Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την

18/09/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης,
το αργότερο στις 21/09/2020".
-

Διαμορφώνεται το άρθρο 15.3 ως εξής: "Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας,
ήτοι μέχρι 25/04/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής".

3. Ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, του άρθρου 18 της
διακήρυξης, η Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα 15:00.

4. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, του άρθρου 18
της διακήρυξης, η Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

5. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης – ενημέρωσης στο χώρο εκτέλεσης
του έργου, του άρθρου 22.Α.4 (ι) της διακήρυξης, η Τρίτη 15-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

ΣΕΛ. 6

ΑΔΑ: 9Λ9ΠΩΗΕ-3Δ6

20PROC007268587 2020-09-04

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. 7622/24-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006917507
2020-06-24) διακήρυξης.

 Στο πλαίσιο τροποποίησης των όρων της διακήρυξης, θα πρέπει να τηρηθεί το σύνολο των
διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4121/30-07-2020 διευκρινιστική
επιστολή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ).

Μειοψηφούντων των κ.κ. Αλεξοπούλου και Μερκούρη, οι οποίοι ψήφισα κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2020.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κυπαρισσία, 04-09-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΕΛ. 7

