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Π Ρ Α Ξ Η  17/3  - 7  -  2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ 477/12-9-2016 

(η.Τ.Ο.Γ.Γ.) ηεο αξηζ. Α2β/Γ.Π.:6658 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο, γηα 

δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  αξηζκ. Α2β/Γ.Π.92666/117 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο ΦΔΚ116/5-3-2018, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηελ 

3/7/2018 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:00 πκ   ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο: 

1. Μπαιάζθαο Βαζίιεηνο σο Πξφεδξνο, 

2. Ρνβίλαο Γεψξγηνο  σο Αληηπξφεδξνο,  

3. Λαγφο Νηθφιανο, σο ηαθηηθφ κέινο, εθπξφζσπνο ησλ Ιαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Ννζνθνκείν 

4. Γηψηεο Υξήζηνο σο ηαθηηθφ κέινο, εθπξφζσπνο ηνπ ινηπνχ πιελ ηαηξψλ ΔΤ πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηνχλ ζην Ννζνθνκείν. 

Απνπζίαδε ην ηαθηηθφ κέινο Μπαιαδήκαο Γεψξγηνο 

Υξέε γξακκαηέα εθηειεί  ν Νηνχιαο Γεψξγηνο, Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 

Γξακκαηέσλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

ΘΔΜΑ 1
Ο

: Α) Απνδνρή  ή κε ηεο  αξηζ. πξση. 14905/27-6-2018  έλζηαζεο  ηεο εηαηξείαο 

«MEDIPRIME ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ Α.Δ.» θαηά ηεο κε αξηζ. Γ.. 54/2018  

Γηαθήξπμεο  ηνπ Γ.Ν. Άξηαο ζρεηηθήο  κε ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα 

«Αλαιψζηκσλ ζεξαπεηψλ Νεθξηθήο Τπνθαηάζηαζεο κε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ » γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ΜΔΘ ηνπ Γ. Ν. Άξηαο γηα έλα (1) έηνο. πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 12.000,00  €  

ζπκπεξ. Φ. Π. Α. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο.  

Β) Αθχξσζε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ  &  

Γ) Οξηζκφ λέαο επηηξνπήο ζχληαμεο  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρνληαο ππφςε :  

Σελ αξηζκ. πξση.  15365/2-7-2018 εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή  Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ   ε νπνία 

έρεη σο εμήο: 

1)Σελ αξηζ. Γ. . 54/2018 Γηαθήξπμε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

2)Σελ αξηζ. πξση. 14905/27-6-2018  έλζηαζε  ηεο εηαηξείαο «MEDIPRIME 

ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ Α.Δ.».    

3)Σελ αξηζ. πξση. 43/14-12-2017 (ζέκα 14
ν
 ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε 

ζχζηαζε επηηξνπήο.  

4)Σν αξηζ. πξση.  15099/28-6-2018  πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο  έλζηαζεο.  

5) Σν αξηζ. πξση. 15109/28-6-2018 έγγξαθν ηνπ Ννζνθνκείνπ καο πξνο ηελ εηαηξεία «MEDIPRIME 

ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ Α.Δ.» γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ – πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ αξηζ. πξση. 14905/27-6-2018  έλζηαζε  ηεο εηαηξείαο. 

6) Σελ αξηζ. πξση. 15241/29-6-2018 επηζηνιή δηεπθξηλήζεσλ ηεο εηαηξείαο  «MEDIPRIME 

ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ Α.Δ.» ζε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ (5) ζρεηηθνχ.  

7) Σν αξηζ. πξση.  15347/2-7-2018 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο  έλζηαζεο. 

αο ππνβάιινπκε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά θαη παξαθαινχκε λα απνθαζίζεηε : α) γηα ηελ απνδνρή   ή κε ηεο 

αξηζ. πξση. 14905/27-6-2018  έλζηαζεο   ηεο εηαηξείαο «MEDIPRIME ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ 

ΔΙΓΩΝ Α.Δ.».,  ζχκθσλα κε ην  αξηζ. πξση. 15347/2-7-2018 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο 

έλζηαζεο   ην νπνίν έρεη σο εμήο:  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Άξηα 2 Ινπιίνπ 2018 
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ε
 Τ.ΠΔ. Αξηζ. πξση. 15347 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΣΑ 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΔΣΑΗ ΔΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ Γ.. 54/2018 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ ΥΔΣΙΚΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΘΔΡΑΠΔΙΩΝ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔ 

ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ». 

ηελ Άξηα ζήκεξα ηελ 2
α
 Ινπιίνπ 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 10:00, ζην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Άξηαο, ζπλήιζε θαηφπηλ ηεο κε αξηζ. πξση. νηθ.14935/27-6-2018 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο Δπζηαζίνπ Κφθια θαη θαηφπηλ αλαβνιήο ε νπνία απνθαζίζηεθε κε ην κε αξηζ. 

πξση. 15170/29-6-2018 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ε επηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ – πξνζθπγψλ - 

ππνκλεκάησλ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 43/14-12-2017 (Θέκα 14
ν
) απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Κφθια Δπζηάζην (Πξφεδξν), 

2. Μνπξάλνπ νθία, 

3. Φεξεληίλνπ Δπζπκία, 

4. αιηνχ Βαζηιηθή θαη 

5. θνξδή Κσλζηαληίλν, 

κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ απφ 26/6/2018 κε αξηζκ. πξση. 14905/27-6-2018 έλζηαζε ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «MEDIPRIME ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «MEDIPRIME S.A.» πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη 

Αηηηθήο, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο κε αξηζκφ Γ.. 54/2018 Γηαθήξπμεο ηνπ 

Γ.Ν. Άξηαο, ζρεηηθήο κε ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλαιψζηκσλ ζεξαπεηψλ Νεθξηθήο 

Τπνθαηάζηαζεο κε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μ.Δ.Θ. ηνπ Γ.Ν. Άξηαο γηα 

έλα (1) έηνο, κε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πνζνχ 12.000,00 € ζπκπεξ. ΦΠΑ θαη αηηείηαη α) ηελ 

απνδνρή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκσλ απάλησλ ησλ ζηελ θξηλφκελε έλζηαζε δηαιακβαλφκελσλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο θαη β) ηελ αθχξσζε, άιισο αλάθιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο δηαθήξπμεο, θαηά ην κέξνο 

πνπ βάιιεηαη κε ηελ ππφ θξίζε έλζηαζε. 

1. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ηέζζεξα (4) κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη παξφληα (απνπζηάδεη ην ηαθηηθφ κέινο 

αιηνχ Βαζηιηθή θαη ηελ αλαπιεξψλεη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηήο Παππάο Κσλζηαληίλνο θαζψο 

επίζεο απνπζηάδνπλ ην ηαθηηθφ κέινο θνξδήο Κσλζηαληίλνο θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ 

Μφζρνο ππξίδσλ), ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ εμέηαζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ππφ θξίζε έλζηαζεο. 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

 «1. Για δημόζιερ ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη αξία κάηυ ηυν εξήνηα σιλιάδυν (60.000) εςπώ (συπίρ Φ.Π.Α., 

ζε πεπίπηυζη ένζηαζηρ καηά ππάξηρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, η πποθεζμία άζκηζήρ ηηρ είναι πένηε (5) 

ημέπερ από ηην κοινοποίηζη ηηρ πποζβαλλόμενηρ ππάξηρ ζηον ενδιαθεπόμενο οικονομικό θοπέα. Για ηην 

άζκηζη ένζηαζηρ καηά ηηρ διακήπςξηρ ή ηηρ ππόζκληζηρ, η ένζηαζη ςποβάλλεηαι μέσπι πένηε (5) ημέπερ 

ππιν από ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών». 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 3/7/2018 θαη ε 

εληζηάκελε εηαηξεία άζθεζε ηελ θξηλφκελε έλζηαζή ηεο ηελ 27/6/2018.  

Δπνκέλσο ε θξηλφκελε έλζηαζε αζθείηαη εκπξφζεζκα θαη θαηαθαλψο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ «για ηο παπαδεκηό ηηρ άζκηζηρ 

ένζηαζηρ, απαιηείηαι, με ηην καηάθεζη ηηρ ένζηαζηρ, η καηαβολή παπαβόλος ςπέπ ηος Γημοζίος ίζος με ηο 

ένα ηοιρ εκαηό (1%) επί ηηρ εκηιμώμενηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ». 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε εληζηάκελε εηαηξεία θαηέβαιε ηαπηφρξνλα κε ηελ ππφ θξίζε έλζηαζε 

παξάβνιν κε θσδηθφ 221006560958 0827 0069 πνζνχ εθαηφλ είθνζη επξψ (120,00 €). 

Δπνκέλσο ε ππφ θξίζε έλζηαζε είλαη βάζηκε θαηά ην λφκν ζην ζχλνιφ ηεο, αθνχ αζθείηαη λφκηκα θαη 

εκπξφζεζκα ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ απφ ηελ εληζηάκελε εηαηξεία, ε νπνία έρεη πξνθαλέο έλλνκν 

ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζή ηεο, θαζφζνλ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, 

θαηέβαιε δε θαη ην θαηά λφκν παξάβνιν. 

2. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή εμέηαζε ην νπζία βάζηκν ηεο θξηλφκελεο έλζηαζεο θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο 

ην κε αξηζ. πξση. 15241/29-6-2018 έγγξαθν ηεο εληζηάκελεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζηάιζεθε ζε απάληεζε 

ηνπ κε αξηζ. πξση. νηθ.15109/28-6-2018 εγγξάθνπ καο, δηαπίζησζε φηη: 

ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ κε ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ» ηεο κε αξηζκφ Γ.. 

54/2018 Γηαθήξπμεο (ζει. 21-24) δεηνχληαη: 

Σηην καηηγοπία Α2 «Φίληπα για θεπαπείερ νεθπικήρ ςποκαηάζηαζηρ ζε αζθενείρ με ζήτη»  

Τπισοειδικά θίληπα, αποζηειπυμένα, αηομικά ζςζκεςαζμένα, ελεύθεπα πςπεηογόνυν, αηομικά ζςζκεςαζμένα 

με ηπαπινιζμένη μεμβπάνη καηάλληλα για θεπαπείερ αιμοδιήθηζηρ-αιμοδιαδιήθηζηρ και όλερ ηιρ παπαλλαγέρ 

ηοςρ. 

Σηην καηηγοπία Β «Γιαλύμαηα ςποκαηάζηαζηρ με διηηανθπακικά» 

1. Γιάλςμα διηηανθπακικών συπίρ κάλιο Lactate 3 mmol/l. 

2. Γιάλςμα διηηανθπακικών με κάλιο 2 mmol Lactate 3 mmol/l. 

Σηην καηηγοπία Γ «Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μησανήμαηορ ζςνεσούρ ςποκαηάζηαζηρ νεθπικήρ λειηοςπγίαρ και 

πλαζμαθαίπεζηρ» 

9. ……. Να διαθέηει πποζςνδεδεμένερ γπαμμέρ με ηο θίληπο μιαρ σπήζηρ …..». 

13. ……. Η ανηλία ζύπιγγαρ πος σπηζιμοποιείηαι για ηην έγσςζη αζβεζηίος ….». 

14. ……. Να διαθέηει λογιζμικό για ηον αςηόμαηο ςπολογιζμό απώλειαρ αζβεζηίος ζηο εξυζυμαηικό 

κύκλυμα». 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη παξαπάλσ φξνη ηεο δηαθήξπμεο πεξηγξάθνπλ ηα πξντφληα κηαο κφλν 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε πνπ ηα δηαζέηεη ζηελ αγνξά. Σα ελ ιφγσ δε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ελ ιφγσ πξνδηαγξαθέο δελ ηθαλνπνηνχλ αηηηνινγεκέλα ζπγθεθξηκέλε ηδηαίηεξε 

αλάγθε ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε κε απηά εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή γηα απηφ, αιιά 

αληίζεηα απνθιείνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα αληίζηνηρα πξνζθεξφκελα πξντφληα απφ άιιεο εηαηξείεο, ηα 

νπνία δχλαληαη λα θαιχςνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο ΜΔΘ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Δπεηδή νη παξαπάλσ φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζίγνπλ ηηο αξρέο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη επλννχληαη αδηθαηνιφγεηα ηα πξντφληα κηαο κφλν 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.  

Δπεηδή θαηά ηα αλσηέξσ ε ππφ θξίζε έλζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «MEDIPRIME 

ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«MEDIPRIME S.A.» είλαη βάζηκε θαηά ην λφκν θαη ηελ νπζία ζην ζχλνιφ ηεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

Η επηηξνπή εηζεγείηαη νκφθσλα ηελ απνδνρή ηεο θξηλφκελεο έλζηαζεο σο βάζηκεο θαηά ην λφκν θαη ηελ 

νπζία ζην ζχλνιφ ηεο. 

Σα κέιε                                                                                        Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

1)Μνπξάλνπ νθία 

 Κφθιαο Δπζηάζηνο 

2)Φεξεληίλνπ Δπζπκία 

 

3)Παππάο Κσλζηαληίλνο 
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Β) Αθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ  κε αξηζ. Γηαθήξπμεο  Γ.. 54/2018 ε δηελέξγεηα ηνπ 

νπνίνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ 4-07-2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10
ε
 πξστλή  &  

Γ) Οξηζκφ λέαο επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.      

Παξαθαινχκε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά.  

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα 

 

Α) Απνδέρεηαη ηελ αξηζ. πξση. 14905/27-6-2018 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο «MEDIPRIME 

ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ Α.Δ.» θαηά ηεο κε αξηζ. Γ.. 54/2018  Γηαθήξπμεο  ηνπ Γ.Ν. 

Άξηαο ζρεηηθήο  κε ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλαιψζηκσλ ζεξαπεηψλ 

Νεθξηθήο Τπνθαηάζηαζεο κε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ » γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΜΔΘ ηνπ Γ. 

Ν. Άξηαο γηα έλα (1) έηνο. πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ:12.000,00  €  ζπκπεξ. Φ. Π. Α. Κξηηήξην 

θαηαθχξσζεο: ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.  

Β) Αθπξψλεη  ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ.4412/2016  θαη 

εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα λένπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο  πνπ είρε νξηζηεί 

κε ηελ αξηζκ. 11/10-5-2018 (ζέκα 33
Ο

) απφθαζε ηνπ Γ.  κε λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  πνπ ζα 

ζπληαρζνχλ απφ ηελ  επηηξνπή πνπ είρε νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 36/2-11-2017 (ζέκα 1
Ο

) απφθαζε ηνπ 

Γ. , κε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε:12.000,00€ ζπκπ. Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο: ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 
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