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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 96726 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Άννα Μιχελινάκη 
:2813400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ. 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 331/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 331/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Απόρριψη προσφοράς προσωρινού αναδόχου λόγω 

μη προσκόμισης δικαιολογητικών και ανάδειξη επόμενου προσωρινού αναδόχου 

του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η/Μ 

ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ», Εκτιμώμενης αξίας 840.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

1.041.600,00 € με Φ.Π.Α.. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 331/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε 

σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-03-2022  
Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 
και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με θέμα: 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 
26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 
06:00»». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 
 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα 
προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος 
Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος 
Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα, 
προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος 
προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος 
τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος (θέμα 26), Marcu 
Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 26), και για την 
τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα, 
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υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 
Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Απόρριψη προσφοράς προσωρινού αναδόχου λόγω μη 

προσκόμισης δικαιολογητικών και ανάδειξη επόμενου προσωρινού αναδόχου του 

έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

ΣΤΑΛΙΔΑΣ», Εκτιμώμενης αξίας 840.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.041.600,00 € με 

Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 82471/24-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 98/2022, Πρακτικό Νο 2/11-02-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω : 
Ιστορικό: 
1. Mε την υπ’ αριθ. 1324/2021, Πρακτικό Νο 26/04-10-2021 ΑΔΑ: 6Θ1Μ7ΛΚ-ΗΟΣ 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του 
διαγωνισμού, η οποία εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα με την 9282/26-10-2021 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 
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2. Με την με αρ. πρωτ. 328439/02-11-2021 ΑΔΑ: 68ΔΞ7ΛΚ-ΖΗΗ έγινε η 
προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 21PROC009460659 2021-11-02 

3. Με το από 02/12/2021 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας 
το 1οΠρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διενεργήθηκε, στο οποίο 
αναφέρονται όλες οι ενέργειες  της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Η τελική σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, καθώς και 
του ποσοστού της μέσης έκπτωσής τους  σύμφωνα με το από 2-12-2021 Πρακτικό 
Ι αποτυπώνεται στον τελικό πίνακα μειοδοσίας: 
 

α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Προσφερόμενη  

Έκπτωση  (%) 

Ποσό  

Προσφοράς (€) 

Ποσό 

 Προσφοράς     

 με Φ.Π.Α (€) 

1 
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
50,71 % 414.070,67 513.447,63 

2 
ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΥ 
42,14 % 485.993,47 602.631,90 

3 
MAYCON HELLAS 

CONSTRUCTION COMPANY S.A. 
39,00 % 512.400,00 635.376,00 

4 Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31,14 % 578.393,44 717.207,86 

 
4. Σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός 

μειοδότης κατέθεσε προσφορά που παρουσιάζει απόκλιση 9,96% από τον μέσο 
όρο των προσφορών (40,75). Παρά το γεγονός ότι (όπως αποτυπώνεται από το 
πρακτικό της επιτροπής) τυπικά παρουσιάζει απόκλιση μικρότερου του 10% και 
σύμφωνα με την διακήρυξη παρ. 4.1ζ) … Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, 
τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των 
δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων 
των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν…, επειδή αφενός υπήρχε 
οριακή απόκλιση από το όριο και αφετέρου σύμφωνα με την εμπειρία της 
Υπηρεσίας υπήρχε αμφιβολία για το υψηλό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς 
και ειδικά της ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΣΤΑΛΙΔΑΣ και σύμφωνα με την διακήρυξη παρ. 4.1ζ) όπως ορίζεται ρητά «…Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω 
όριο…» , η Υπηρεσία κάλεσε με πρόσκληση (ΑΠ 379644/14-12-2021) στον 
προσωρινό μειοδότη για να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνεται από 
την προσφορά του.  

5. Ο προσωρινός μειοδότης «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέθεσε στις 
17-12-2021 σχετικό έγγραφο με την αιτιολόγηση της προσφοράς του. 

6. Με το από 12/1/2022 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας 
το από 12-01-2022 2οΠρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο 
γνωμοδοτούν επί της υποβληθείσας αιτιολόγησης του προσωρινού αναδόχου 
σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύουν στο πρακτικό και στο οποίο κρίνουν ότι 
θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΥΛΑ 
ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί και να 
κριθεί η επάρκεια ή μη της αιτιολόγησης. 

7. Με την υπ’ αριθ. 98/2022, Πρακτικό Νο 2/11-02-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τα Πρακτικά Ι και ΙΙ και καθώς έκρινε 
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επαρκή την αιτιολόγηση της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη, την ανάθεση 
της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, οικονομικό φορέα: ΑΝΔΡΟΥΛΑ 
ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση Εμ= 50,71 %. 

8. Με την με αρ. πρωτ. 54996/28-02-2022 έγινε η πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ με α/α 
183654. 

9. Με την με αρ. πρωτ. 72349/15-03-2022 λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών 
στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 γ. της 
διακήρυξης .. Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά ….η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά … έγινε νέα πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

10. Η εταιρεία δεν προσκόμισε ούτε με τη δεύτερη πρόσκληση τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά. 
 

Ύστερα από τα παραπάνω,          
Και επειδή,  
σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του νόμου 4412/2016, αν ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, απορρίπτεται η προσφορά του και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, όπως είχαν οριστεί στο άρθρο 4.2 
της διακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. 
 

Εισηγούμαστε  
1. την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΑΝΔΡΟΥΛΑ 

ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τους παραπάνω λόγους και την κατάπτωση της 
εγγύησης συμμετοχής της ΤΜΕΔΕ: e-131113/23-11-2021 ποσού 16.800,00€ 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

2. την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, προϋπολογισμού 1.041.600,00 €  με Φ.Π.Α., 
στον  αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με τη σειρά μειοδοσίας 
του Πρακτικού Ι, οικονομικό φορέα: «Σίσκος Βασίλειος του Λάμπρου», ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση Εμ= 42,14 % και συνολική προσφερόμενη δαπάνη: 
485.993,47 € χωρίς ΦΠΑ και 602.631,90 € με Φ.Π.Α. 24%.» 

7. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης,  Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΑΝΔΡΟΥΛΑ 

ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τους παραπάνω λόγους και την κατάπτωση της 
εγγύησης συμμετοχής της ΤΜΕΔΕ: e-131113/23-11-2021 ποσού 16.800,00€ 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

2. Αναθέτει τη σύμβαση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, προϋπολογισμού 1.041.600,00 €  με Φ.Π.Α., 
στον  αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με τη σειρά μειοδοσίας 

ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΚ-Ν1Χ



6 

 

του Πρακτικού Ι, οικονομικό φορέα: «Σίσκος Βασίλειος του Λάμπρου», ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση Εμ= 42,14 % και συνολική προσφερόμενη δαπάνη: 
485.993,47 € χωρίς ΦΠΑ και 602.631,90 € με Φ.Π.Α. 24%, 

    σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο,  01-04-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Λιονή Μαρία 
            Αντιπεριφερειάρχης   
                 Π.Ε. Ρεθύμνου 

ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΚ-Ν1Χ


		2022-04-07T10:27:24+0300
	Athens




