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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..16η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 1ης-8-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..202/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/1-8-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .1η Αυγούστου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 
..22812/28-7-2017.. 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: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε 
ΦΠΑ)». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για τη στάθµευση οχηµάτων και αποθήκευση εργαλείων της υπηρεσίας 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού  µειοδότη  συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (13.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αντικατάσταση 
Μεµβρανών του Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 
τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης 
Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) του 
Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 11ης Ιουλίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 
2017», προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της 
Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης 
(Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017» - CPV 79411000-
8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης». Α∆ΑΜ: 
17REQ001757224 και β) της διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός ενδίκου 
µέσου σχετικά µε τη λειτουργία του κτηµατολογίου στο υποθηκοφυλακείο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 
θέµατος «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε ΦΠΑ)» 
λέγοντας ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο παρουσιάζονται αυξηµένες 
ανάγκες ύδρευσης και είναι ένα έργο που θα βοηθήσει.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
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Ενέκρινε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Κατακύρωση της σύµβασης 
για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», 
προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε ΦΠΑ)»  ως κατεπείγον. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..202/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε 
ΦΠΑ)». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 

3. Το 23333/8565/16-3-17 (Α∆Α: 7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Επισηµάνσεις όσον 
αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις έργων. 
∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16 
(Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, 
κατακύρωση – σύναψη σύµβασης) 

4. Την υπ’ αριθµ. 2/2017 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου   

5. Την υπ’ αριθµ. 80/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η 
σχετική πίστωση ύψους 25.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2017 µε 
Κ.Α. 25.7312.0062,  

6. Την 133/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν 
οι όροι της δηµοπρασίας  

7. Το από 8-6-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
το οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό επτά (7) διαγωνιζόµενοι εκ των 
οποίων έγιναν δεκτοί και οι επτά (7) και αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης ο Ε∆Ε ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έδρα: 
Κωστή Παλαµά 6, Πάτρα και ΑΦΜ: 115928778 - Β’ ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, µε 
συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 10.887,10€ και 
µέση έκπτωση Εµ: 46,00%. 
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8. Την µε αρ. 159/2017 (Α∆Α: 7ΑΖΟΩ93-ΝΘΗ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου περί έγκρισης του αποτελέσµατος του 
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού 

9. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 19514/28-6-2017 επιστολή προς τους 
οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό σχετικά µε τη 
γνωστοποίηση της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

10. Το γεγονός ότι µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος δεν είχε 
κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας καµία ένσταση  
κατά της 159/2017 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού του έργου από τους λοιπούς συµµετέχοντες στη 
διαδικασία 

11. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 17990/7-7-2017 πρόσκληση προς τον 
προσωρινό ανάδοχο ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την 
υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 – 
23.10 της ανωτέρω διακήρυξης, τα οποία ή θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ή εφόσον δεν έχουν 
ηµεροµηνία λήξης, να έχουν εκδοθεί σε διάστηµα το πολύ ένα µήνα 
πριν τον διαγωνισµό  

12. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 21193/13-7-2017 επιστολή του Ε∆Ε ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε 
σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά  

13. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 21636/19-7-2017 νέα πρόσκληση προς τον 
προσωρινό ανάδοχο ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την 
συµπληρωµατική υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των 
παραγράφων 23.2 – 23.10 της ανωτέρω διακήρυξης  

14. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 22399/25-7-2017 επιστολή του Ε∆Ε ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε 
σφραγισµένο φάκελο τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά 

15. Το από 26-7-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύµβασης στον Ε∆Ε 
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έδρα: Κωστή Παλαµά 6, 
Πάτρα και ΑΦΜ: 115928778 - Β’ ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, µε συνολική 
οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 10.887,10€ και µέση 
έκπτωση Εµ: 46,00% διότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της 133/2017 διακήρυξης και επιπλέον έχει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή σύµφωνα µε τα 
έγγραφα της σύµβασης. 

 
 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται µε το παρόν  
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 

• Την κατακύρωση της σύµβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ µε το Φ.Π.Α. στον Ε∆Ε 
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ [∆/νση: Κωστή Παλαµά 6, Πάτρα, 
Τ.Κ. 264 42, Α.Φ.Μ. 115928778 – Β’ ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, τηλ. 2610 272516, 

ΑΔΑ: 736ΗΩ93-Ζ5Π



 

5 

FAX: 2610 272516, e-mail: g.graikousis@gmail.com], µε συνολική 
οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 10.887,10€ και µέση 
έκπτωση Εµ: 46,00% µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή.  

 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε 
το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3 ∆ιακήρυξης).  

                                 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 
� Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 
� Το 23333/8565/16-3-17 (Α∆Α: 7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
�  Την υπ’ αριθµ. 2/2017 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου   
� Τις υπ’ αριθ. 80, 133 και 159/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
� Το από 8-6-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 19514/28-6-2017 επιστολή προς τους 

οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό σχετικά µε τη 
γνωστοποίηση της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
� Το γεγονός ότι µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος δεν είχε 

κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας καµία ένσταση  
κατά της 159/2017 απόφασης Ο.Ε.  
� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 17990/7-7-2017 πρόσκληση προς τον 

προσωρινό ανάδοχο ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την 
υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 – 
23.10 της ανωτέρω διακήρυξης, τα οποία ή θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ή εφόσον δεν έχουν 
ηµεροµηνία λήξης, να έχουν εκδοθεί σε διάστηµα το πολύ ένα µήνα 
πριν τον διαγωνισµό  
� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 21193/13-7-2017 επιστολή του Ε∆Ε ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε 
σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά  
� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 21636/19-7-2017 νέα πρόσκληση προς τον 

προσωρινό ανάδοχο ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την 
συµπληρωµατική υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των 
παραγράφων 23.2 – 23.10 της ανωτέρω διακήρυξης  
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� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 22399/25-7-2017 επιστολή του Ε∆Ε ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε 
σφραγισµένο φάκελο τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά 
� Το από 26-7-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

• Κατακυρώνει το διαγωνισµό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού €25.000,00 µε το Φ.Π.Α. και ανακηρύσσει 
οριστικό ανάδοχο τον Ε∆Ε ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ [∆/νση: 
Κωστή Παλαµά 6, Πάτρα, Τ.Κ. 264 42, Α.Φ.Μ. 115928778 – Β’ ∆ΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ, τηλ. 2610 272516, FAX: 2610 272516, e-mail: 
g.graikousis@gmail.com], µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ποσού €10.887,10 και µέση έκπτωση Εµ: 46,00% µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε 
βάση την τιµή.  

 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε 
το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3 ∆ιακήρυξης).  
 

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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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