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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..10η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 30ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..165/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..10ης/30-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..30η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..13736/26-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων και 
λήψη σχετικής απόφασης» 

ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

 Ο ∆ήµαρχος και πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον 
συζήτησης του θέµατος «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων και λήψη 
σχετικής απόφασης» πως επείγει η συµβασιοποίηση για τον καθαρισµό των 
οικοπέδων και ήδη σαν ∆ήµος έχουµε αργήσει. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
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Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων και 
λήψη σχετικής απόφασης» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..165/2016.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων και 
λήψη σχετικής απόφασης» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 Με την υπ’ αριθ 33/29.03.2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, µε την  
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ. 106/12.04.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση της εργασίας, η διάθεση της πίστωσης 
συνολικού ποσού 59.993,25€ σε βάρος του ΚΑ 70.6275.0001 µε τίτλο «Καθαρισµός 
∆ασών ,Οικοπέδων και Κοινόχρηστων χώρων για Πυροπροστασία» του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2016 ,  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 2/2016 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και γ) εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης. 
  Με την υπ αριθ. 728/9862/14.04.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 22.04.2016. 
 
 Στις 22.04.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 

« …..Αφού η επιτροπή έλαβε υπ' όψιν τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η 
έναρξη του διαγωνισµού στις 09:30 π.µ. Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν 
µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, σε ενιαίο κλειστό και 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε 
τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5.2 και να 
επιδείξουν το δελτίο ταυτότητας τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθαν 
κατά σειρά και παρέδωσαν εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής τους φακέλους 
προσφορών  οι παρακάτω υποψήφιοι ανάδοχοι: 
 

1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ   

4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

5. ∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

6. ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ. 
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8. Ε. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

9. ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 

10. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

11. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά 
σειρά επίδοσης και µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 
  

 Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και 
συνέχισε τη συνεδρίαση για την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης µονογράφοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 
 Οι ευρισκόµενοι στους ανοιχτούς φακέλους, εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν 
την οικονοµική και τεχνική προσφορά παρέµειναν σφραγισµένοι. 
 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των 
συµµετεχόντων, η συνεδρίαση κατέστη µυστική, ώστε να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά 
έγγραφα των διαγωνιζοµένων και η τεχνική προσφορά τους και να αποφασιστεί ποιοι 
θα αποκλειστούν. 
 
 Ακολούθησε ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής, ως 
ακολούθως: 
 
Για την εταιρεία ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 
Κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής του  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχει 
προσκοµιστεί η ασφαλιστική ενηµερότητα του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
εποµένως έκρινε οµοφώνως τον αποκλεισµό  της συµµετοχής του από τον 
∆ιαγωνισµό. 
 
Για την εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ: 
Κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής της εταιρείας   
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχει 
προσκοµιστεί η ασφαλιστική ενηµερότητα του ετερόρρυθµου εταίρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Το τακτικό µέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ και το 
αναπληρωµατικό µέλος ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ της Επιτροπής έκριναν ότι η 
έλλειψη ασφαλιστικής ενηµερότητας του ενός εταίρου, αποτελεί αιτία αποκλεισµού 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ διατύπωσε την άποψη ότι η ασφαλιστική ενηµερότητα του ετερόρρυθµου 
εταίρου δεν είναι απαραίτητη διότι όπως αναφέρεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό 
συστάσεως της εταιρείας ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν µπορεί να έχει καµία ανάµειξη 
στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, υποχρεούται δε να απέχει από τέτοιες 
πράξεις.                     
 
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από φανερή ψηφοφορία, η Επιτροπή εισηγείται κατά 
απόλυτη πλειοψηφία τον αποκλεισµό της συµµετοχής της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ από τον ∆ιαγωνισµό. 
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Για όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που συµµετέχουν στο διαγωνισµό κατά την εξέταση 
του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τους η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι 
οι φάκελοι τους είναι πλήρης, καθώς περιλαµβάνουν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 4 της διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των 
τεχνικών  προσφορών των συµµετεχόντων και στη µονογραφή του περιεχοµένου 
τους, ενώ οι φάκελοι των οικονοµικών  προσφορών  µονογράφησαν  εξωτερικά και 
παρέµειναν  σφραγισµένοι, ενώ αναγράφηκε σε αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός µε 
αυτόν που αναγράφηκε στους φακέλους των δικαιολογητικών. 
 
Από τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών ο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του αναφέρονται µόνο οι 
εργαζόµενοι και τα µηχανήµατα που έχει η επιχείρηση του χωρίς τεχνική συνοπτική 
περιγραφή του έργου και τεχνική έκθεση, εποµένως κρίνεται ως µη αποδεκτή η 
προσφορά του. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 
 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9862-14/04/2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 
728 διακήρυξη, 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

3. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των εµπρόθεσµα 
υποβληθέντων προσφορών των συµµετεχόντων. 

 
η επιτροπή εισηγείται: 

τον αποκλεισµό των προσφορών του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ για τους παραπάνω λόγους και την 
αποδοχή των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζοµένων επειδή οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής τους ήταν πλήρεις και οι τεχνικές προσφορές τους 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης: 

1. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ    

3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

4. ∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

5. ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

6. ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

7. ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 

8. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΡΠΣΩ93-ΕΜ7



Σελίδα 5 από 7 
 

 
  Οι οικονοµικές προσφορές των ανωτέρω θα ανοιχτούν σε επόµενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής, µετά από σχετική ειδοποίηση των διαγωνιζοµένων…» 
 
 
 

 Στις 20.05.2016 η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές των 
συµµετεχόντων εφόσον δεν υπήρχαν ενστάσεις κατά του πρακτικού Νο1 και συνέταξε 
το πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο :  

 
«…Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 και της από 

18/05/16 ενηµέρωσης των συµµετεχόντων προχώρησε στην αποσφράγιση και 
µονογραφή των οικονοµικών τους προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το 
προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω εταιρειών: 
 

1. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ     

3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

4. ∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

5. ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

6. ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ. 

7. ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 

8. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 Στην συνεδρίαση της  Ε.∆. για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
παρευρέθηκε ο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
  
 Η οικονοµική προσφορά του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, αν και χαµηλότερη 
όλων των υπολοίπων, δεν έφερε την υπογραφή του διαγωνιζοµένου, εποµένως 
σύµφωνα µε την παρ.Γ2 του άρθρου 8 της διακήρυξης απορρίπτεται. 
 
 Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές 
των υπολοίπων υποψήφιων αναδόχων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 ΣΥΝΟΛΟ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45.050,00 € 55.411,50 € 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 46.125,00 € 56.733,75 € 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

44.300,00 € 54.489,00 € 
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∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. 
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

42.500,00 € 52.275,00 € 

ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 45.788,50 € 56.319,86 € 

ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ. 48.775,00 € 59.993,25 € 

ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ 41.800,00 € 51.414,00 € 

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 44.700,00 € 54.981,00 € 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9862/14-04-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 
728 διακήρυξη, 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

3. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

4. Τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. 

 
η επιτροπή προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση της 
προµήθειας στην εταιρεία ΕΥ∆ΟΚΙΑ Κ. ΛΙΤΣΑ, η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
των 51.414,00 € (µε Φ.Π.Α.). 
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα…» 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 28/80 και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
   1.-Η έγκριση των δύο πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού στην Ευδοκία Κ. Λίτσα και µέχρι το ποσό 
των 41.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ , για τις υπηρεσίες  
καθαρισµού οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980) 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   1. Εγκρίνει τα δύο πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης  για την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων. 
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   2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό στην Ευδοκία Κ. Λίτσα και µέχρι το ποσό των 
€41.800,00 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες  
καθαρισµού οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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