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1.KΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά 24/07/2019
Αριθ. Πρωτ. : 17613

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 27ης /2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 128
Περίληψη
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας της εργασίας
“ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020”.
Στη Λιβαδειά σήμερα 17 η Iουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13.30 και στο
Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την
από 16773/12-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της (Δημάρχου
Λεβαδέων).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9
μελών ήταν παρόντα 5 μέλη , δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεστάς Αθανάσιος – Πρόεδρος
Κοσμίδη Πανωραία
Τζουβάρας Νικόλαος
Ζιώγας Γεώργιος
Καρβούνης Σωτήριος (αναπλ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Μπράλιος Νικόλαος
3. Κυπραίος Χρήστος
4.Γεωργαντά Ελισσάβετ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την προϊσταμένη του Τμήματος
υποστήριξης πολιτικών οργάνων Κ. Τσιτσοπούλου-Ρήγα.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
.........................................................................................................................................
Εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμ.
Πρωτ. 16629/11-07-2019 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών
του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται :
Ο διαγωνισμός για την “ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020 ” πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86
του Ν. 4412/2016 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2η Ιουλίου
2019 και ώρα 10:30 π.μ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 Την υπ αριθμ 94/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της υπ’
αρ. 44/2019
μελέτης με τίτλο: “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 2020” δαπάνης προϋπολογισμού με 24.000,00 ΕΥΡΏ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%).

ΑΔΑ: 6ΕΥΓΩΛΗ-1ΜΣ

19PROC00534502622019-07-25


Την υπ’ αρ. 720/5-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δημάρχου
Λεβαδέων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 16.000,00 ευρώ
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α 15/6471.002
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ “ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ” του προϋπολογισμού Οικ. Έτους
2019 για την ανάγκη δαπάνης ηχητικής – φωτιστικής καλυψης εκδηλώσεων
“ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ”, με αριθμ. Α.Δ.Α. Ω4ΚΟΩΛΗ-ΚΥ9 η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.19REQ005090994 2019-06-11.
 Την υπ’ αρ. 719/5-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δημάρχου
Λεβαδέων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 8.000,00 ευρώ
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α 15/6471.006 Εκδηλώσεις
εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς του προϋπολογισμού Οικ. Έτους
2019 για την ανάγκη δαπάνης ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού 2019-2020, με
αριθμ. Α.Δ.Α. 6ΒΦΨΩΛΗ-ΖΜΓ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ.19REQ005090994 2019-06-11.
 Το με αρ. Πρωτ.: 11667/17-5-2019 Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη ανάληψης
υποχρέωσης για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού 2019-2020.
 Την υπ’ αρ. 108/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού
όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 - 2020”.
 Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 14819/21-6-2019 Διακήρυξη της Δημάρχου Λεβαδέων η
οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:19PROC005150194 2019-06-21.
 Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 14821/21-6-2019 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της
Δημάρχου Λεβαδέων, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΡ34ΩΛΗ-31Ξ.
 Το υπ’ αριθμ. 6506/24-6-2019 φύλλο της ημερήσιας εφημρίδας “ΝΕΑ ΤΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ” στην οποία δημοσιεύθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 14821/21-6-2019
προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 – 2020”.
Για τον διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι:
1) Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ.
2) Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ.
Την ώρα 10:30 π.μ. όπως ορίζεται στην διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη
λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών.
Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 της διακήρυξης κρίνει ότι δύναται να γίνει η
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και
της οικονομικής προσφοράς στην παρούσα δημόσια συνεδρίαση.
Στην συνέχεια η Επιτροπή αρίθμησε, μονογράφησε τους φακέλους προσφορών και
προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας με
την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται
στην διακήρυξη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής
της ανωτέρω εταιρείας διαπιστώθηκε ότι: α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. β, της
διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού, δεν προσκόμισε τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. β) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. δ, της
διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού,δεν προσκόμισε αποδεικτικό άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας σε συνάφεια με το είδος της ζητούμενης προμήθειας δηλ., εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. γ) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ε, της διακήρυξης επί
ποινή αποκλεισμού, ο προσφέρων δεν δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση
των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης.
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Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής του δεύτερου συμμετέχοντα ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, σύμφωνα με όσα
περιγράφονται στη διακήρυξη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής
του συμμετέχοντα ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ διαπιστώθηκε ότι: α) Σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. δ, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού, δεν προσκόμισε αποδεικτικό
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνάφεια με το είδος της ζητούμενης
προμήθειας δηλ., εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. β) Σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. ε, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού, ο προσφέρων δεν δηλώνει
αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης.
3
Η επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η επιτροπή, γνωμοδότησε ομόφωνα να μη κάνει δεκτές
τις προσφορές και των δύο συμμετεχόντων, της εταιρείας με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ.
ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ και του ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, διότι τα δικαιολογητικά
συμμετοχής αυτών δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της διακήρυξης, όπως με
ακρίβεια αναγράφονται ανωτέρω, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη σας:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/10)
Τις διατάξεις του Ν 4412/2016
Τις διατάξεις του Ν 4497/2017
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή
Να εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 15796/2-7-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και να μην κάνει δεκτές τις προσφορές των
συμμετεχόντων για τον συνοπτικό διαγωνισμό “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 – 2020”.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
 το με αριθ. Πρωτ. 16763/12-07-2019 έγγραφο
του Τμ. Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου Προμηθειών που είχε διανεμηθεί
 το υπ’ αριθμ. 15796/02-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
& Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού, που είχε διανεμηθεί
 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Ε του Ν.3852/10
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 Τις διατάξεις του Ν 4497/2017

Την 108/2019 απόφασή της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15796/2-7-2019 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών για την
εργασία “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 – 2020”, σύμφωνα με το
οποίο γνωμοδοτεί να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές των παρακάτω δύο (2)
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό διότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν δεν
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της διακήρυξης
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ

2.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
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 Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με
τους ίδιους όρους που έχει εγκρίνει με την 108/2019 απόφασή της (αριθμ.πρωτ.
14819/21-06-2019 διακήρυξη Δημάρχου), ορίζει δε καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 06/08/2019.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το Βιβλίο Ι V (άρθρα 345
έως 374) του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 128/2019.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κοσμίδη Πανωραία
2. Τζουβάρας Νικόλαος
3. Καρβούνης Σωτήριος
4. Ζιώγας Γεώργιος

Λιβαδειά 24/07/2019
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ:ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Λιβαδειά 25/ 07 / 2019
Αρ. Πρωτ: 17710
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 - 2020”, δαπάνης 24.000,00 € με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, Οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, Ταχ.Κωδ.: 32131, Τηλ.: 2261350829,
fax: 2261350881, Ιστοσελίδα: www.livadia.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.livadia.gr. Το συνολικό κείμενο της
διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Επίσης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 - 2020” .
Οι υπό δαπάνες είναι διαιρετές και χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες:
Α/Α

Είδος Υπηρεσίας

Κωδικός CPV

Κόστος, €

Ομάδα Α
1

Ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Τροφωνίων και
αθλητικών εκδηλώσεων

92370000-5

Γενικό Σύνολο

12.903,23

Φ.Π.Α. 24%

3.096,77

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (Α)

16.000,00

Γενικό Σύνολο

6.451,61

Φ.Π.Α. 24%

1.548,39

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α.(Β)

8.000,00

Ομάδα Β
1

Ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Χριστουγέννων

(Α) + (Β)

24.000,00

4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 5. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.6.Δικαιούμενοι
συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών. 7.Εγγύηση συμμετοχής: Ορίζεται στο ποσοστό 1% της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσας αξίας (καθαρή αξία) των προσφερόμενων ειδών 8.Κατατεθείσες Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται για την μία ή και τις δύο
ομάδες του ενδ. προϋπολογισμού. 9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λεβαδέων (Σοφοκλέους
15), την 06/08/2019 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 πμ και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 9 μηνών, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι, προϋπολογισμού έτους 2019-2020 Δήμου
Λεβαδέων. 13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΣΤΑΣ

