
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 24o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 678 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της 26/10/2016    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 65495/26/10/2016
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 26 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 65495 / 
26/10/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµι
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.  Κασσαβός Ιωάννης – Πρόεδρος                                                                                    
2.  Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
3.  Παλιούρας Αντώνιος                         
4.  Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                       
5.  Σαχσανίδη Ελένη-  Αναπλ/κο µέλος                                                                                                           
 
 
 
ΘΕΜΑ: A.Επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 65068/25
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών, που αφορά στον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια οχηµάτων και
B.Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, για την οµάδα «Α 
«∆ - Μηχάνηµα Έργου».  
Γ. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες «B 
Επιβατικά Οχήµατα 1400 κυβικών» και «Γ 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι 

Οικονοµικής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η µε αριθµ. πρωτ. 59361/03

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.  ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙ

εκ νέου αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στην οµάδα «

Απορριµµατοφόρα Οχήµατα» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού «15302» της προµήθειας οχηµάτων 

και µηχανηµάτων έργου. 

Στη συνέχεια, µε το µε αριθµ. πρωτ. 65068/25

και Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών προχώρησε στην εκ νέου αξιολόγηση των οικονοµικών 

προσφορών και των τριών συµµετεχόντων.

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                        

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 1o                                                                                                           
26/10/2016                                                                                                                     

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 65495/26/10/2016 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 26 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 65495 / 
26/10/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµι
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                    1.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

2.  Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             2.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
3.  Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  3.Ντούρος Σωτήριος                                                                                  

Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                       4.Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
Αναπλ/κο µέλος                                                                                                            

A.Επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 65068/25-10-2016 πρακτικού της Επιτροπής
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών, που αφορά στον

την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου.
B.Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, για την οµάδα «Α - Απορριµµατοφόρα Οχήµατα» και για την οµάδα 

. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες «B 
Επιβατικά Οχήµατα 1400 κυβικών» και «Γ - Επιβατικά Οχήµατα 1100 κυβικών»».

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα

ηµερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι µε την µε αριθµ. 640/20

Οικονοµικής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η µε αριθµ. πρωτ. 59361/03-10-2016 ένσταση της εταιρείας 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.  ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙ

εκ νέου αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στην οµάδα «

» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού «15302» της προµήθειας οχηµάτων 

Στη συνέχεια, µε το µε αριθµ. πρωτ. 65068/25-10-2016 πρακτικό, η Επιτροπή

γησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών προχώρησε στην εκ νέου αξιολόγηση των οικονοµικών 

προσφορών και των τριών συµµετεχόντων. 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                                       

Στις Αχαρνές σήµερα στις 26 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 65495 / 
26/10/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
2.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
3.Ντούρος Σωτήριος                                                                                  
4.Κατσούρος Σπύρος                                                                                    

2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών, που αφορά στον διεθνή, ανοικτό 

µηχανηµάτων έργου. 
B.Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

Απορριµµατοφόρα Οχήµατα» και για την οµάδα 

. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες «B - 
Επιβατικά Οχήµατα 1100 κυβικών»». 

στο Σώµα το 1o και µοναδικό  

ε την µε αριθµ. 640/20-10-2016 απόφαση της 

2016 ένσταση της εταιρείας 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.  ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποφασίστηκε η 

εκ νέου αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στην οµάδα «Α -  

» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού «15302» της προµήθειας οχηµάτων 

2016 πρακτικό, η Επιτροπή Αποσφράγισης 

γησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών προχώρησε στην εκ νέου αξιολόγηση των οικονοµικών 

ΑΔΑ: 7ΩΕΤΩΨ8-ΓΘΧ



Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, για: α. την επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 65068/25-10-2016 

πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών, που αφορά 

στον διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, 

β. την κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, για την οµάδα «Α - Απορριµµατοφόρα Οχήµατα» 

στην εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για 

την οµάδα «∆ - Μηχάνηµα Έργου» στην εταιρεία «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ» και γ. την λήψη απόφασης για την ακύρωση ή µη 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες «B - Επιβατικά Οχήµατα 1400 κυβικών» 

και «Γ - Επιβατικά Οχήµατα 1100 κυβικών» της µε αριθµ. 33/2015 µελέτης.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

αφού έλαβε υπόψη της το κατεπείγον του  θέµατος  και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την 

εισήγηση του κ. προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016.  

2. Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 

5. Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 65, του Ν. 3852/2010. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ’ 20 του άρθρου 1ου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015. 

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016. 

11. Το µε αριθµ. πρωτ. 5785/30-01-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & 

Λοιπού Εξοπλισµού, που αφορά στην ανάγκη της προµήθειας οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου. 

12. Το µε αριθµ. πρωτ. 6608/03-02-2015 έγγραφο στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη µελέτης. 

13. Η µε αριθµ. 33/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

14. Το µε αριθµ. πρωτ. 12179/26-02-2015 έγγραφο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, που αφορά στην αίτηση 

για την αγορά των οχηµάτων – µηχανηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο. 

15. Το µε αριθµ. πρωτ. 16712/9033/09-03-2015 (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 15371/01-04-2015) έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση αγοράς οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο. 

16. Την µε αριθµ. 154/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στην έγκριση διενέργειας  της προµήθειας 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου. 

17. Την µε αριθµ. 387/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της µε αριθµ. 33/2015 

µελέτης, στην σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού και στην ψήφιση πίστωσης 

ποσού για την ανωτέρω προµήθεια. 

18. Την µε αριθµ. 2015-118907/07-09-2015 δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

19. Την µε αριθµ. πρωτ. 60367/08-09-2015 περιληπτική διακήρυξη. 

20. Το µε αριθµ. 11360/11-09-2015 φύλλο της εφηµερίδας «Γενική ∆ηµοπρασιών». 

21. Το µε αριθµ. 12982/11-09-2015 φύλλο της εφηµερίδας «Ηχώ των ∆ηµοπρασιών». 

22. Το µε αριθµ. 476/11-09-2015 Φ.Ε.Κ.. 

23. Το µε αριθµ. 1091/11-09-2015 φύλλο της εφηµερίδας «Αττικό Βήµα». 

ΑΔΑ: 7ΩΕΤΩΨ8-ΓΘΧ



24. Το µε αριθµ. 3102/11-09-2015 φύλλο της εφηµερίδας «Συνείδηση». 

25. Το από 11/09/2015 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

26. Την µε αριθµ. πρωτ. 60383/08-09-2015 διακήρυξη (Α.∆.Α.: 6ΚΨ5ΩΨ8-Τ60).  

27. Την µε αριθµ. πρωτ. 64370/22-09-2015 πρόσκληση στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ∆ιενεργούµενων 

Προµηθειών, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

28. Το µε αριθµ. πρωτ. 64358/22-09-2015 υποβληθέν στο Portal του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. έγγραφο της εταιρείας 

«UNITRACK AEE». 

29. Το µε αριθµ. πρωτ.  67087/01-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά σε διευκρινήσεις 

σχετικά µε το ανωτέρω έγγραφο. 

30. Τα µε αριθµ. πρωτ. 66622/30-09-2015 και 66625/30-09-2015 υποβληθέντα στο Portal του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

υποµνήµατα της εταιρείας «A. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.». 

31. Το µε αριθµ. πρωτ.  71592/14-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά σε διευκρινήσεις 

σχετικά µε τα ανωτέρω υποµνήµατα. 

32. Το µε αριθµ. πρωτ. 75634/29-10-2015 πρακτικό αποσφράγισης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

33. Το µε αριθµ. πρωτ. 19018/22-03-2016 πρακτικό ∆ιενέργειας της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

34. Την µε αριθµ. πρωτ. 32529/25-05-2016 ένσταση της εταιρείας «Ήφαιστος Στεφάνου Α.Β.Ε.», που αφορά στην 

οµάδα «Α» (Απορριµµατοφόρα Οχήµατα) της προµήθειας οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου. 

35. Την µε αριθµ. πρωτ. 42594/07-07-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ∆ιενεργούµενων 

Προµηθειών. 

36. Την µε αριθµ. 353/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην εκδίκαση της ανωτέρω ένστασης 

και στην επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 19018/22-03-2016 πρακτικού ∆ιενέργειας της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

37. Το µε αριθµ. πρωτ. 44624/15-07-2016 έγγραφό µας προς στους συµµετέχοντες, που αφορά στην παράταση 

ισχύος των προσφορών. 

38. Την µε αριθµ. πρωτ. 48002/02-08-2016 υποβολή της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για έλεγχο νοµιµότητας. 

39. Το µε αριθµ. πρωτ. 62774/24300/02-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (και µε αριθµ. 

πρωτ. του ∆ήµου 54729/13-09-2016), που αφορά στον έλεγχο νοµιµότητας της ανωτέρω απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

40. Το µε αριθµ. πρωτ. 55376/15-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

41. Το µε αριθµ. πρωτ. 55731/16-09-2016 πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

42. Την µε αριθµ. πρωτ. 59361/03-10-2016 ένσταση της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

43. Το µε αριθµ. πρωτ. 61474/10-10-2016 υπόµνηµα της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε.». 

44. Το µε αριθµ. πρωτ. 60372/05-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής προς τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για 

παροχή διευκρινήσεων. 

45. Την µε αριθµ. πρωτ. 60819/06-10-2016 απάντηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

46. Την µε αριθµ. πρωτ. 62382/12-10-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

47. Την µε αριθµ. 640/20-10-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην εκδίκαση της ένστασης. 

48. Το µε αριθµ. πρωτ. 65068/25-10-2016 πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Επικυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 65068/25-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης 

και Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών, που αφορά στον διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό για την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου. 
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Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, για την οµάδα «Α - Απορριµµατοφόρα Οχήµατα» (Αρ. 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού 15302), στην εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 285.000,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. και για την οµάδα «∆ - Μηχάνηµα Έργου» (Αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισµού 15508), στην 

εταιρεία «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ», 

συνολικού ποσού 70.000,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..   

Γ.  Ακυρώνει τον διαγωνισµό για τις οµάδες «B - Επιβατικά Οχήµατα 1400 κυβικών» και «Γ - 

Επιβατικά Οχήµατα 1100 κυβικών» της µε αριθµ. 33/2015 µελέτης λόγω της µη υποβολής  

προσφορών και της αλλαγής νοµοθετικού πλαισίου προµηθειών δηµοσίου. 

∆. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 678/2016 
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                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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