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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..22/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Ιανουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
.3336/25-1-2018.. 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∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου 
θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ 
Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια 
Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 4ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK 
TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
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17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
άλατος».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού 
και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».  
ΘΕΜΑ 10ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου 
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και 
την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».  
ΘΕΜΑ 12ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε βάρος 
αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 
πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία ανατροπής την 
31/12/2017». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της 
Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου 
ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

� ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου 
για το έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 

    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   3. Καρασαρλής Αναστάσιος 
4. Στάικος Θεόδωρος      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..22/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου 
για το έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 

 
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. 12/2017 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

5. Την υπ’ αριθµ. 181/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η 
σχετική πίστωση ύψους 200.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2017 µε 
Κ.Α. 30.7323.0049, 

6. Την 212/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν 
οι όροι της δηµοπρασίας  

7. Το από 22/09/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
το οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό δέκα τρεις (13) διαγωνιζόµενοι 
εκ των οποίων έγιναν δεκτοί και οι δέκα τρεις (13) και αναδείχθηκε 
προσωρινός µειοδότης ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ του Σπυρίδωνος µε 
έδρα: Κωνσταντινουπόλεως 296, Αχαρνές, Τ.Κ. 13673 και ΑΦΜ: 
068727278 - ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µε συνολική οικονοµική προσφορά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 53.225,80 € και µέση έκπτωση Εµ: 67,00%. 
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8. Την µε αρ. 273/2017 (Α∆Α: ΨΕΟΑΩ93-ΑΝ0) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου περί έγκρισης του 
αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού. 

9. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 34304/24-10-2017 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 273/2017 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού του έργου από τους λοιπούς συµµετέχοντες στη 
διαδικασία. 

11. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 37578/15-11-2017 πρόσκληση προς τον 
προσωρινό ανάδοχο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΚΟ για την υποβολή εκ µέρους 
του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 – 23.10 της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, 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. 38827/24-11-2017 επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΣΙΓΚΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς 
έλεγχο δικαιολογητικά. 

13. Την από 08/12/2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο µε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία για την υποβολή πρόσθετων 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού του έργου. 

14. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42157/18-12-2017 επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΣΙΓΚΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς 
έλεγχο πρόσθετα δικαιολογητικά του διαγωνισµού του έργου. 

15. Το από 03/01/2018 2Ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα 
µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύµβασης στον Ε∆Ε 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΚΟ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ µε έδρα: 
Κωνσταντινουπόλεως 296, Αχαρνές, Τ.Κ. 13673 και ΑΦΜ: 068727278 
- ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 
ποσού 53.225,80 € και µέση έκπτωση Εµ: 67,00% διότι πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριµένης µε την υπ’ αριθµ. 
212/2017 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 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: «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017», 
προϋπολογισµού 200.000,00€ µε το Φ.Π.Α. στον Ε.∆.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΣΙΓΚΟ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ [∆/νση: Κωνσταντινουπόλεως 296, 
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Αχαρνές, Τ.Κ. 13673, Α.Φ.Μ. 068727278 - ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, τηλ. 210-
2403143, FAX: 210-2403123, e-mail: dim@odos-tsigos.gr], µε 
συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 53.225,80 € και 
µέση έκπτωση Εµ: 67,00% 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. 3852/2010. 
� 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’ αριθ. 12/2017 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

� Την υπ’ αριθ. 181/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
� Την 212/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
� Το από 22/09/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Την µε αρ. 273/2017 (Α∆Α: ΨΕΟΑΩ93-ΑΝ0) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 34304/24-10-2017 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 273/2017 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού του έργου από τους λοιπούς συµµετέχοντες στη 
διαδικασία. 

� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 37578/15-11-2017 πρόσκληση προς τον 
προσωρινό ανάδοχο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΚΟ για την υποβολή εκ µέρους 
του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 – 23.10 της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, 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. 38827/24-11-2017 επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΣΙΓΚΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς 
έλεγχο δικαιολογητικά. 
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� Την από 08/12/2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο µε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία για την υποβολή πρόσθετων 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού του έργου. 

� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42157/18-12-2017 επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΣΙΓΚΟΥ µε την οποία συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς 
έλεγχο πρόσθετα δικαιολογητικά του διαγωνισµού του έργου. 

� Το από 03/01/2018 2Ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

� Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017», 
προϋπολογισµού €200.000,00 µε το Φ.Π.Α. στον Ε.∆.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΣΙΓΚΟ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ [∆/νση: Κωνσταντινουπόλεως 296, 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13673, Α.Φ.Μ. 068727278 - ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, τηλ. 210-
2403143, FAX: 210-2403123, e-mail: dim@odos-tsigos.gr], µε 
συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού €53.225,80 και 
µέση έκπτωση Εµ: 67,00% 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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