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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό "Προμήθεια στολών 
για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων", με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 82175. 
 

Στη Λάρισα σήμερα 02-04-2020 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση 
ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 13555/31-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου 
Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης 
Φώτιος. 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του 
κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων 
για το Διαγωνισμό "Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
Λαρισαίων", με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82175 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19. 
2. Το Ν. 4412/2016 
3. Τη με αριθμ. 167/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την 
"Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων" 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 13801/02-04-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη,  
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 
2. την υπ’ αριθμ.  167/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διενέργειας, 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής 
για την «Προμήθεια  στολών  για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του  Δήμου Λαρισαίων», 
3. την αριθμ. πρωτ. 12447/13-03-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006465942) για την «Προμήθεια  
στολών  για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του  Δήμου Λαρισαίων», 
 Στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, για την για την «Προμήθεια  στολών  
για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του  Δήμου Λαρισαίων»,   με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
82175, υπεβλήθηκε “Υπόμνημα- Διαμαρτυρία-Διευκρινίσεις” από τον οικονομικό φορέα “Νηστικάκη 
Αγγελική Μαρία”, το οποίο υπέβαλε στις 01/04/2020   και ώρα 20:19:51   μέσω της λειτουργικότητας 
της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.  Το αίτημα έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 13766/02-
04-2020. 
 Το αίτημα έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  Βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 
12447/13-03-2020 σχετικής Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006465942), το αίτημα υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται.  
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Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα, διευκρινίζουμε τα εξής: 
Ερώτημα 1:  
1. Παρατήρηση : 
Στο άρθρο 6.4 σελ. 34 αναφέρετε : 
6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις. 
 Δεν απαιτείται κατάθεση δειγμάτων. 
Για την συγκεκριμένη παρατήρηση απαντήστε μου σας παρακαλώ στο ερώτημα μου, εάν έρθουν το 
λιγότερο 2 οικονομικοί φορείς πως θα μπορεί ο κάθε διαγωνιζόμενος αν επιθυμεί να ελέγξει τα δείγματα 
του άλλου οικονομικού φορέα, αν τηρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης ( π .χ αν μπορεί να ζητήσει 
την πιστοποίηση από την σόλα του ανδρικού παπουτσιού, ότι είναι καουτσούκ.) 
Ούτε στο ΤΕΥΔ αναφέρετε αν ζητηθούν δείγματα θα μπορούν να προσκομιθούν από τους οικονομικούς 
φορείς. 
Απάντηση: 
Στην  παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:  
“Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1) Οι προσφέροντες απαραιτήτως επί ποινή αποκλεισμού, θα συμπληρώσουν Φύλλο Συμμόρφωσης, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, που θα  περιγράφονται λεπτομερώς και επαρκώς οι τεχνικές προδιαγραφές 
των  προσφερόμενων ειδών. 
2) Επιπλέον, για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προδιαγραφών, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει 
σε ξεχωριστό φάκελο, αποδεικτικά συμμόρφωσης (τεχνικά φυλλάδια) , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 
και υλικό που τεκμηριώνει τη συμβατότητα των προσφερόμενων προδιαγραφών ως προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η σχετική τεκμηρίωση θα 
πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στο κυρίως σώμα της τεχνικής προσφοράς. 
Τα αποδεικτικά συμμόρφωσης όταν δεν εκδίδονται από τον συμμετέχοντα και επομένως δεν 
υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ψηφιακά 
υπογεγραμμένη στην οποία δηλώνεται ότι τα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια είναι του αντίστοιχου 
κατασκευαστικού οίκου”.  

Ως εκ τούτου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επαληθεύσουν ότι  τηρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές, από τα κατατεθειμένα  αποδεικτικά συμμόρφωσης των προσφερόντων. 
Επιπρόσθετα η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (παρ.3.1.1 
της διακήρυξης). 
Ερώτημα 2:  
2. Παρατήρηση: 
Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρετε στο άρθρο 5.2 στην σελίδα 52 τα εξής: 
5.2 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ 100% 
  Δεν αναφέρετε το ύψος του τακουνιού που είναι 4,5 cm όπως ορίζει το ΦΕΚ 
Όπως σωστά έχετε βάλει το ύψος τακουνιού στις γόβες (μπαλαρίνα) 
Απάντηση: 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  ΦΕΚ  426/Β/7-4-2006 για το είδος 5.2 Γόβες δερμάτινες χρώματος 
μαύρου, το  τακούνι από συνθετικό δέρμα θα είναι  ύψους 4,5cm. 
Ερώτημα 3:  
3. Παρατήρηση : 
Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρετε στο άρθρο 5.3 στην σελ. 52 τα εξής: 
5.3 Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
Στο συγκεκριμένο μποτάκι αντιστοιχούν οι προδιαγραφές που έχετε βάλει στο άρθρο 5.4 των τεχνικών 
προδιαγραφών δηλαδή (Τύπου S.W.A.T. από δέρμα άριστης ποιότητας και ανθεκτικό ύφασμα 
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(CORDURA τουλάχιστον 1000 denier), με μεμβράνη 100% αδιάβροχη και διαπνέουσα, δύναται να 
διαθέτει φερμουάρ στο πλάι ποιότητας τύπου ΥΚΚ , να υπάρχει συμφωνία με το πρότυπο EN20347, να 
έχει αντιμικροβιακή / αντιβακτηριδιακή προστασία για αποφυγή δυσάρεστων οσμών και αποβολής του 
ιδρώτα, αποσπώμενος ορθοπεδικός πάτος για εύκολο πλύσιμο, ελαφριά εσωτερική σόλα για απορρόφηση 
κραδασμών, να είναι κατάλληλο για πολύωρο περπάτημα και ευλύγιστο για άνεση κινήσεων, 
αντιολισθητικός πάτος τουλάχιστον σε λάδια και νερά από καουτσούκ (rubber).) 
Απάντηση: 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 5.3. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, εκ 
παραδρομής έχουν μπει στο  είδος 5.4. 
Ως εκ τούτο οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους με α/α  5.3. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου 
είναι οι κάτωθι: 
 Τύπου S.W.A.T. από δέρμα άριστης ποιότητας και ανθεκτικό ύφασμα (CORDURA 
τουλάχιστον 1000 denier), με μεμβράνη 100% αδιάβροχη και διαπνέουσα, δύναται να διαθέτει 
φερμουάρ στο πλάι ποιότητας τύπου ΥΚΚ , να υπάρχει συμφωνία με το πρότυπο EN20347, να 
έχει αντιμικροβιακή/αντιβακτηριδιακή προστασία για αποφυγή δυσάρεστων οσμών και αποβολής 
του ιδρώτα, αποσπώμενος ορθοπεδικός πάτος για εύκολο πλύσιμο, ελαφριά εσωτερική σόλα για 
απορρόφηση κραδασμών, να είναι κατάλληλο για πολύωρο περπάτημα και ευλύγιστο για άνεση 
κινήσεων, αντιολισθητικός πάτος τουλάχιστον σε λάδια και νερά από καουτσούκ (rubber). 
Ερώτημα 4: 
4. Παρατήρηση: 
Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρετε στο άρθρο 5.4 στην σελ. 52 τα εξής : 
5.4 Μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου, οι οποίες θα φέρονται με τη στολή υπηρεσίας. 
Οι συγκεκριμένες μπότες που ζητάτε να φέρονται με την στολή υπηρεσίας είναι οι μπότες Horse race 
(Ιππασίας) οι οποίες βάση του ΦΕΚ όπως είναι και οι μπότες ¾ όπως αναφέρετε στο άρθρο 5.5 
Οι σωστές προδιαγραφές για την συγκεκριμένη μπότα βάση ΦΕΚ είναι: 
Δερμάτινη μπότα υπηρεσίας horse race.  
Εξωτερική επένδυση από γνήσιο δέρμα μοσχάρι πολύ μαλακό ,nappa, άριστης ποιότητας. Εσωτερική 
επένδυση από γνήσιο δέρμα χοιρινό ,άριστης ποιότητας.  Έχει ύψος 37 cm από την εσωτερική πλευρά 
και 42cm από την εξωτερική. η σόλα είναι ελαστική. Το τακούνι έχει ύψος 3 cm. Το φερμουάρ βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της μπότας και στο πάνω μέρος της κρύβει τον οδηγό του φερμουάρ με ένα οβάλ δέρμα 
για λόγος καλαισθησίας. Το τρουκ του δέρματος έχει χρώμα μπρονζε. Το γαζί στις μαύρες/μαύρο, στις 
καφέ, καφέ ανοιχτό για να κάνει σχέδιο πάνω στο δέρμα. 
Απάντηση: 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 5.4. Μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται με τη στολή υπηρεσίας, είναι αυτές που ορίζονται στο  ΦΕΚ  426/Β/7-4-2006, ως κάτωθι: 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΠΟΤΑ HORSE RACE 

• ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 37cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 42cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. 
• ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. 
• ΤΟ ΤΡΟΥΚ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΡΩΜΑ. 
• ΤΟ ΓΑΖΙ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ / ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕ / ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΔΕΡΜΑ. 
• ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ NAPPA (ΜΑΛΑΚΟ). 

       • ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ Η ΚΡΟΥΤΑ Β’ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ 
ΤΗΣ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε:  
1)Για την έγκριση των συμπληρωματικών πληροφοριών, για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια  στολών  
για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του  Δήμου Λαρισαίων»,  με αριθμ. συστήματος 





Σελίδα 4 από 5 
 
 

ΕΣΗΔΗΣ 90269. 
2) Να παραταθεί η προθεσμία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, με νέα  
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις  24/04/2020 και  ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης 30/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 
Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει:  
 
1. Την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για το Διαγωνισμό "Προμήθεια στολών για 

τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων", με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 82175 στον οικονομικό φορέα “Νηστικάκη Αγγελική Μαρία”ως εξής: 

 
Ως προς το Ερώτημα 1:  
Στην  παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:  
“Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1) Οι προσφέροντες απαραιτήτως επί ποινή αποκλεισμού, θα συμπληρώσουν Φύλλο Συμμόρφωσης, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, που θα  περιγράφονται λεπτομερώς και επαρκώς οι τεχνικές προδιαγραφές 
των  προσφερόμενων ειδών. 
2) Επιπλέον, για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προδιαγραφών, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει 
σε ξεχωριστό φάκελο, αποδεικτικά συμμόρφωσης (τεχνικά φυλλάδια) , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 
και υλικό που τεκμηριώνει τη συμβατότητα των προσφερόμενων προδιαγραφών ως προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η σχετική τεκμηρίωση θα 
πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στο κυρίως σώμα της τεχνικής προσφοράς. 
Τα αποδεικτικά συμμόρφωσης όταν δεν εκδίδονται από τον συμμετέχοντα και επομένως δεν 
υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ψηφιακά 
υπογεγραμμένη στην οποία δηλώνεται ότι τα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια είναι του αντίστοιχου 
κατασκευαστικού οίκου”.  

Ως εκ τούτου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επαληθεύσουν ότι  τηρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές, από τα κατατεθειμένα  αποδεικτικά συμμόρφωσης των προσφερόντων. 
Επιπρόσθετα η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (παρ.3.1.1 
της διακήρυξης). 
 
Ως προς το Ερώτημα 2:  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  ΦΕΚ  426/Β/7-4-2006 για το είδος 5.2 Γόβες δερμάτινες χρώματος 
μαύρου, το τακούνι από συνθετικό δέρμα θα είναι ύψους 4,5cm. 
 
Ως προς το Ερώτημα 3:  
 Οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 5.3. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, εκ 
παραδρομής έχουν μπει στο  είδος 5.4. 
Ως εκ τούτο οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους με α/α  5.3. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου 
είναι οι κάτωθι: 
 Τύπου S.W.A.T. από δέρμα άριστης ποιότητας και ανθεκτικό ύφασμα (CORDURA 
τουλάχιστον 1000 denier), με μεμβράνη 100% αδιάβροχη και διαπνέουσα, δύναται να διαθέτει 
φερμουάρ στο πλάι ποιότητας τύπου ΥΚΚ , να υπάρχει συμφωνία με το πρότυπο EN20347, να 
έχει αντιμικροβιακή/αντιβακτηριδιακή προστασία για αποφυγή δυσάρεστων οσμών και αποβολής 
του ιδρώτα, αποσπώμενος ορθοπεδικός πάτος για εύκολο πλύσιμο, ελαφριά εσωτερική σόλα για 
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απορρόφηση κραδασμών, να είναι κατάλληλο για πολύωρο περπάτημα και ευλύγιστο για άνεση 
κινήσεων, αντιολισθητικός πάτος τουλάχιστον σε λάδια και νερά από καουτσούκ (rubber). 
 
Ως προς το Ερώτημα 4: 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 5.4. Μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται με τη στολή υπηρεσίας, είναι αυτές που ορίζονται στο  ΦΕΚ  426/Β/7-4-2006, ως κάτωθι: 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΠΟΤΑ HORSE RACE 

• ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 37cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 42cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. 
• ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. 
• ΤΟ ΤΡΟΥΚ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΡΩΜΑ. 
• ΤΟ ΓΑΖΙ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ / ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕ / ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΔΕΡΜΑ. 
• ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ NAPPA (ΜΑΛΑΚΟ). 

       • ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ Η ΚΡΟΥΤΑ Β’ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ 
ΤΗΣ. 
 
 2) Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, με νέα 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις  24/04/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης 30/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
       ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

       ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
       ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
       ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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