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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                        

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 23εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

 

          Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 23ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

146/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 

3390/80787/14-06-2019 

απόθαζεο ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο θαη ησλ ππ’ αξηζ. 

πξση. νηθ 80387/1298/10-04-

2019 & 80688/1303/11-04-

2019 απνθάζεσλ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ άζθεζε αίηεζε αθύξσζεο ηεο κε αξηζκό 

πξση. 3390/80787/14-6-19 απόθαζεο ηνπ 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο 

– ηεξεάο Διιάδαο θαη ησλ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 

80387/1298/10-04-2019 & 80688/1303/11-04-2019 

απνθάζεσλ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 

Διιάδαο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. 

2. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ ηελ εληνιή: 

 Καηάζεζεο αίηεζεο αθύξσζεο ηεο κε αξηζκό 

πξση. 3390/80787/14-6-19 απόθαζεο ηνπ 
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Διιάδαο». 

 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο θαη ησλ ππ’ 

αξηζκ. πξση. νηθ. 80387/1298/10-04-2019 & 

80688/1303/11-04-2019 απνθάζεσλ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο  

 Καηάζεζεο ππνκλήκαηνο θαη εθπξνζώπεζεο 

ηνπ Γήκνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο, όπνηε απηή νξηζηεί. 

Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 1.628,12 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. Σν πνζό ησλ 

1.628,12 € αλαιύεηαη σο εμήο: α) πνζό 410,44 € γηα 

ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο θαη β) πνζό 

1.217,68 € γηα ηελ παξάζηαζε θαη ηελ θαηάζεζε 

ππνκλήκαηνο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

147/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ άζθεζε αίηεζεο 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή θαζώο 

θαη άζθεζεο νπνηνπδήπνηε 

άιινπ έλδηθνπ ε εμώδηθνπ 

κέζνπ γηα ηελ άκεζε 

απνκάθξπλζε ησλ 

απνβιήησλ πνπ έρνπλ 

απνζεθεπζεί παξάλνκα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 

«ΛΟΤΦΑΚΗ ΑΒΔΔ» ηα 

νπνία παξαιάκβαλε γηα 

ινγαξηαζκό ηεο εηαηξίαο 

«CINAR A.E.»  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή θαζώο θαη ηελ άζθεζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ έλδηθνπ ε εμώδηθνπ κέζνπ γηα 

ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ πνπ 

έρνπλ απνζεθεπζεί παξάλνκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξίαο «ΛΟΤΦΑΚΗ ΑΒΔΔ» ηα νπνία 

παξαιάκβαλε γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξίαο 

«CINAR A.E.», ιόγσ ηνπ άκεζνπ θηλδύλνπ 

πξόθιεζεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο δεδνκέλνπ όηη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ 30-7-2019 εκέξα Σξίηε, 

απνκάθξπλζε θάπνησλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ 

ηεο εηαηξίαο «CINAR A.E.» ελδέρεηαη λα δπζρεξάλεη 

ηελ αλσηέξσ απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ ε νπνία 

έρεη θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά θαη αλαηηηνιόγεηα, 

ιόγσ ηεο εγθιεκαηηθήο αδηαθνξίαο ησλ αλσηέξσ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο ππέξκεηξεο αλνρήο θαη 

αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηέξεζεο ε νπνία αγγίδεη ηα 

όξηα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ 

ΚΔΠΠΔ Βνησηίαο, επηθπιαζζόκελνη γηα άζθεζε 

αγσγήο απνδεκίσζεο θαζώο θαη αλαδήηεζεο 

πνηληθώλ επζπλώλ θαηά παληόο ππεπζύλνπ, εθόζνλ 

δελ ιεθζνύλ ηα αλαγθαία κέηξα εληόο ρξνληθνύ 
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δηαζηήκαηνο πέληε εκεξώλ από ηελ όριεζή καο. 

2. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ λα πξνβεί ζηελ 

θαηάζεζεο αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή θαζώο θαη ζηελ άζθεζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ έλδηθνπ ε εμώδηθνπ κέζνπ γηα 

ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ 

απνζεθεπζεί παξάλνκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο «ΛΟΤΦΑΚΗ ΑΒΔΔ» ηα νπνία 

παξαιάκβαλε γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξίαο «CINAR 

A.E.», ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 297,60 € θαη ζα 

βαξύλεη ηνλ  Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019. Σν πνζό ησλ 198,40 € αλαιύεηαη σο 

εμήο: α) πνζό 99,20 € γηα ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη β) πνζό 198,40 € γηα ηελ 

άζθεζε εμώδηθνπ κέζνπ. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΩΡΓΙΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

148/2019 

(Hκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αδξαλώλ 

πιηθώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

5. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 43/2019 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 73.788,68 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%.  

Σν πνζό ησλ 23.788,68 € ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 

02.30.6662.11, κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αδξαλώλ 

πιηθώλ 2019» έηνπο 2019 θαη ην πνζό ησλ 50.000,00 

€ ζα βαξύλεη ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α.Δ. έηνπο 2020, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 304/2019 απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

6. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ»,  
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πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 59.507,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ηελ 5ε Απγνύζηνπ 2019, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο 

απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ 

ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 

1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα  εηδώλ  

 

149/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 41/2019 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 72.912,00 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζό ησλ 17.912,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 

02.25.6699.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ρεκηθνύ 

πιηθνύ 2019» έηνπο 2019 θαη ην πνζό ησλ 55.000,00 

€ ζα βαξύλεη ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α.Δ. έηνπο 2020, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 305/2019 απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη 

ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, 

ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 58.800,00 € 

πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ηελ 6
ε
 Απγνύζηνπ 2019, 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο 
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ηνπο απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο 

απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ 

ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 

1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα  εηδώλ  
 

150/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αζθάιηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ από 11/06/2019 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αζθάιηνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

99.962,60 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζό ησλ 19.962,60 € ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 

02.30.6662.10, κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ» 

έηνπο 2019 θαη ην πνζό ησλ 80.000,00 € ζα βαξύλεη 

ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α.Δ. έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 316/2019 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ 

αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 27, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ»,  πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 80.615,00 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

www.promitheus.gov.gr, θαηόπηλ πξνζεζκίαο 

ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

αλάξηεζε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ 

(άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016).  

 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηαδηθηπαθή Πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ..: 20/08/2019 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 20/08/2019 & 

ώξα 10:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 05/09/2019 θαη 

ώξα 13:00 
 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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