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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                                                                   Αριθμός Απόφασης :  84 / 2020 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

Πληροφορίες:         Κασσανδριανού Ρηγίνα 
Τηλέφωνο / Φαξ:    2424022864 
 

Θέμα:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για 
το έργο «Ασφαλτόστρωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας» και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 15 / 2020 της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:30’’, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική, δια 
περιφοράς συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 1189/23.10.2020 έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 3852/2010.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δήλωσαν παρόντες οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Βασιλική Παλαιολόγου(Τακτικό Μέλος), 
7. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος). 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 
 
Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
ένα (1) θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγον, να το συζητήσει πριν 
από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 
7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής: 

Με την υπ’ αριθμ. 66 / 2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 94ΕΥΟΞΤΑ-3Λ2), με θέμα «Κατάρτιση των όρων και 
σύνταξη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας», καταρτίστηκαν οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη 

ΑΔΑ: 94Μ1ΟΞΤΑ-ΡΚΟ
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του συγκεκριμένου έργου. Η διακήρυξη έλαβε αριθ. πρωτ. 1038/22.10.2020 και αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007524667 2020-10-22).  

Με την υπ’ αριθμ. 80 / 2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΕ77ΟΞΤΑ-Υ95), με θέμα «Συγκρότηση της 
επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών του έργου «Ασφαλτόστρωση 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας» συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

Προκειμένου το θέμα να συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να ληφθεί σχετική απόφαση, 
υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής το από 18.11.2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, και το οποίο έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ» 
Προϋπολογισμού 94.550,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) 

 

Π Ρ Α Κ T Ι Κ Ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
95 παρ.2α του Ν.4412/2016) για την κατασκευή του έργου. 
 

Στο Βόλο, την Τετάρτη 18.11.2020 και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 
80/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ», προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ [Αριθ. Διακήρυξης 1038/22-10-2020 
(20PROC007524667 2020-10-22) και Α/Α 93376]. 
 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν οι: 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΓΟΥΡΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ως Πρόεδρος 
2. ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΤΕΚΟΥ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ως Μέλος 
3. ΛΕΜΟΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ως Μέλος 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερθείσας διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξής σύστημα) και ειδικότερα το υποσύστημα «Δημόσια Έργα» (στο εξής 

υποσύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 93376. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού ήταν η 11η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00.  

 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ορίσθηκε η 18η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 

11.00 π.μ. 

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε την 18η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 

το άρθρο 18 της διακήρυξης. Ο Πρόεδρος αφού συνδέθηκε στο υποσύστημα με τα διαπιστευτήρια 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 93376 και μέσω της 

ενέργειας «Προβολή Διαγωνισμού», η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί οι 

κάτωθι εμπρόθεσμες προσφορές και ότι είναι σφραγισμένες: 

 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ 10/11/2020 19:36:32 

2 T&T ENERGY 10/11/2020 21:45:08 

3 ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11/11/2020 10:24:03 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους 

πιστοποιημένους χρήστες στο υποσύστημα, αφού καταχώρησαν τα διαπιστευτήριά τους σε ειδική 

φόρμα προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

έλαβαν από το υποσύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς ηλεκτρονικής 

προσφοράς:  

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ 170832 

2 T&T ENERGY 171399 

3 ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 170790 

 

Σε αυτό το χρονικό σημείο και πριν την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή προέβη σε 

Εκτύπωση του «Πίνακα Συμμετεχόντων Κατά Σειρά Μειοδοσίας» τον οποίο και κοινοποίησε σε όλους 

τους προσφέροντες μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία». 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (%) 

1 T&T ENERGY 12,00 % 

2 ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,00 % 

3 ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ 4,00 % 

 

Η Επιτροπή προέβη κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές έχουν ομαλή 

σχέση (επισυνάπτεται Παράρτημα με ελέγχους ομαλότητας προσφερόντων).  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων του 

άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την 

εγγύηση συμμετοχής, και διαπίστωσε ότι στην περίπτωση της «ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τόσο το ΤΕΥΔ όσο και η εγγύηση συμμετοχής αναφέρονται σε άλλο έργο του Δήμου 

Σκοπέλου και όχι στο έργο του παρόντος διαγωνισμού και γι’ αυτό το λόγο ακυρώνεται. 

Κατόπιν αυτού, διαπιστώθηκε η πληρότητα και εγκυρότητα των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 

(άρθρο 24) δικαιολογητικών: ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και 

οικονομική προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη), των υπόλοιπων συμμετεχόντων κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ-ΗΜ/ΝΙΑ-ΠΟΣΟ) 
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1 T&T ENERGY 
ΤΜΕΔΕ e-92117/10-11-2020 

1.525,00 € 

2 ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ 
ΤΜΕΔΕ e-92098/10-11-2020 

1.525,00 € 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας https://validate.tmede.gr/ έκανε έλεγχο εγκυρότητας 
των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Από τις υπ’ αριθ. 79478 και 79479/18-11-2020 
βεβαιώσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των ανωτέρω 
συμμετεχόντων. 
 

Επίσης, κατά τον έλεγχο του ΤΕΥΔ της «T&T ENERGY» διαπιστώθηκε στη σελ. 17 η εσφαλμένη 

αναφορά: «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Βόλου [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],» αντί του ορθού: «Ο 

κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει»  

Η Επιτροπή θεωρεί την ανωτέρω αναφορά ως επουσιώδη, εκ παραδρομής διαφοροποίηση της δομής 
του εγγράφου σε σχέση με το υπόδειγμα, δεδομένου ότι σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του ΤΕΥΔ 
αναφέρεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου ως αναθέτουσα αρχή.  

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 1038/22-10-2020 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου 
2. τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου την αποδοχή των 
προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης και τους κατατάσσει όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν πρακτικό, κατά 
σειρά μειοδοσίας ως εξής: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 

1 T&T ENERGY 12,00 % 

2 ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ 4,00 % 

 

Κατόπιν αυτών, πρώτος μειοδότης (προσωρινός) αναδεικνύεται η εταιρεία T & T ENERGY ¨ΕΥΑΓΓ. 
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.¨ (ΑΦΜ 800514720), με έκπτωση 12,00 % και συμβατικό ποσό 67.100,00 
€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για την οποία εισηγούμαστε την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΓΟΥΡΗΣ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 

ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΤΕΚΟΥ 

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
  

 
 

ΛΕΜΟΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

https://validate.tmede.gr/
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΑΡ.ΑΠ. 84/2020 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 15/2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Σελίδα 5 από 5 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Ασφαλτόστρωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Λουτρακίου Γλώσσας», καθώς και τη σχετική νομοθεσία, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει το από 18.11.2020 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών για 
το έργο «Ασφαλτόστρωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας», το οποίο αναλυτικά 
παρουσιάστηκε παραπάνω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «Ασφαλτόστρωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Λουτρακίου Γλώσσας», την εταιρία T & T ENERGY ¨ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.¨ (ΑΦΜ 800514720), με 
έκπτωση 12,00 % και συμβατικό ποσό 67.100,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι  83.204,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του περαιτέρω 
ενέργειες.  

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και στη συνέχεια, αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί στους 
προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ) της σχετικής 
διακήρυξης.  

Ε. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση και η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες 
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της  
σχετικής διακήρυξης.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 84 / 2020 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 
ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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