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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  2 6 η ς Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 10:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 10.09.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, Ηλίας

Στουραΐτης, Γεώργιος Αδάμης (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Κων/νου Λεβαντή),

Σταύρος Κρητικός

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά την ‘’προμήθεια και

εγκατάσταση σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης

ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό’’

Αρ. Απόφ.: 209/2020

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «μετάθεσης

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των

ορίων που αφορά την ‘’προμήθεια και εγκατάσταση σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων

τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό’’», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, καθώς, σύμφωνα με το Α.Π. 24820 ΕΞ 2020/09.09.2020

έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με e-mail, πιστοποιείται η

τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 09.09.2020  και ώρα
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12:00 έως και ώρα 21:00 της ίδιας ημέρας και συνιστάται στις Αναθέτουσες Αρχές η μετάθεση της

προθεσμίας των διαγωνισμών, προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος για την υποβολή προφορών.

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο και δεδομένου ότι σήμερα,  10  Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα

14:00  είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό ‘’προμήθεια και

εγκατάσταση σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας

στο Δημοτικό Φωτισμό’’, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο, να αποφασίσει

σχετικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για τον

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και το κατεπείγον του θέματος.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 3  του Ν.4623/2019  σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή: «…ιδ) Ασκεί

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…»

2. Τις διατάξεις:

· του Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’

§ του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α/1-4-2019 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-81 Α/28-5-19) ‘’Εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)  2016/943  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)  από την

παράνομη απόκτηση,  χρήση και αποκάλυψή τους (EEL  157  της 15.6.2016)  -  Μέτρα για την

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’’

§ του ν.  4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')  ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]’’

§ του ν.  4548/2018  Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί

Ανωνύμων Εταιριών περί εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις κείμενες διατάξεις).

§ της παρ.  Ζ του Ν.  4152/2013 (Α'  107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»,

§ του Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') ‘’Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών’’
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§ του Π.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') ‘’Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών’’

§ του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) ‘’Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της

Α.Ε.Π.Π.

§ του ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α/22-12-2016): Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

§ του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας

2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη

συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή

λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά

χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»

§ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

§ του ν. 4270/2014 (Α' 143) ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’

§ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

§ της παρ.  Ζ του Ν.  4152/2013 (Α'  107)  ‘’Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές’’

§ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’

§ του ν.  4013/2011  (Α’  204)  ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…’’

§ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

§ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

§ του ν.  3548/2007  (Α’  68)  ‘’Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις’’

§ του ν.  3310/2005  (Α'  30)  ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.  του π.δ/τος 82/1996  (Α'  66)
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«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου

δημόσιου τομέα»,  της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.

20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του

ν.3310/2005,  όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,  καθώς και των υπουργικών

αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α

167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με

«προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

§ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’

§ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

§ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”,

§ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,

§ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

§ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’

§ της με αρ. 57654/22.5.2017 (Β’1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’

§ του ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  ‘’Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’

§ του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006) ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’

§ του ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α /27-11-1995 ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών

του Κράτους και άλλες διατάξεις’’,  όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.  4270/2014

(ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014)

3. την υπ’ αριθμ. 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «Αποδοχή

όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πόρους του Τ.Π. & Δανείων, για την εκτέλεση

προμήθειας:  «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νεότερα τύπου LED»,  σε

συνέχεια της υπ’  αριθ.  49172/26-6-2020  απόφασης έγκρισης χορήγησης δανείου του Δ.Σ.  του

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΑΔΑ: 9ΙΑΤΩΛ1-Τ4Λ)

4. την υπ΄ αριθμ.  71/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και
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προστέθηκε ο ΚΑ εσόδων 3121.001 ‘’Δάνεια του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για κάλυψη

επενδυτικών δαπανών’’, ποσού 4.233.512,53 ευρώ και αντιστοίχως ο ΚΑ δαπανών 20-7131.021

‘’Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED

εξοικ.ενεργ. στο Δημοτικό Φωτισμό’’, ποσού 4.233.512,53 ευρώ (ΑΔΑ: Ω6ΠΜΩΛ1-ΘΓ3)

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12731/29.07.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ 20REQ007107087

6. την υπ’  αριθμ.  Α-969/2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η αριθμ.  πρωτ:

12746/29.07.2020 πράξη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για το

σκοπό αυτό (ΑΔΑ: Ω3ΙΣΩΛ1-ΨΤ2, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ007108526)

7. την υπ΄αριθμ. 169/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και εγκρίθηκε η σχετική μελέτη

(Τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, προϋπολογισμός) (ΑΔΑ: 9Ψ69ΩΛ1-ΘΛ3)

8. την υπ’ αριθ. 168/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού (ΑΔΑ:

ΩΗΔΧΩΛ1-1ΚΛ)

9. την υπ’  αριθμ.  746/2020  διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

(ΑΔΑΜ: 20PROC007154209)

10. το αρ. πρωτ: 24666ΕΞ2020/08.09.2020 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) περί

Πιστοποίησης Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες &

Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

11. το αρ. πρωτ:24820ΕΞ2020/09.09.2020 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) περί

Πιστοποίησης Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες &

Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του

διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της  προμήθειας και εγκατάστασης σωμάτων τύπου LED και

προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό, ως εξής:

Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

2020, ώρα 14:00.

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «τεχνική προσφορά»: μετά

τη λήξη υποβολής προσφορών,  θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση στους συμμετέχοντες

Οικονομικούς Φορείς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και

ισχύει,

- τα αρ. πρωτ: 24666ΕΞ2020/08.09.2020 και 24820ΕΞ2020/09.09.2020 έγγραφα της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή

Αναδόχου της  προμήθειας και εγκατάστασης σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου

LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό, ως εξής:

Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

2020, ώρα 14:00.

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «τεχνική προσφορά»: μετά

τη λήξη υποβολής προσφορών,  θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση στους συμμετέχοντες

Οικονομικούς Φορείς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 746/2020 διακήρυξης ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό

αριθμό 95975, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λαυρεωτικής.
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