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ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..31/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3η/20-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:30.. 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. ..4662/16-2-2017.. 
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 1ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δηµοσίευση συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβές ορκωτού 
ελεγκτή-εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
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ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση 
ανάδειξης προσωρινών Αναδόχων» 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%» 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για έξοδα 
δηµοσιεύσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Οικονοµικού Έτους 
2017» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..31/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση 
ανάδειξης προσωρινών Αναδόχων» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την 238/14-12-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια της υπηρεσίας. 

5. Την 418/21-12-2016   Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την  «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών 
υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών 
αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 59.609,28 Ευρώ  µε χρέωση του ΚΑ  
00.6221 «Ταχυδροµικά Τέλη» (µε  ποσό 44.640,00€),  και του Κ.Α. 25.6615.0001 
«Έκδοση εµφακελωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» (µε  
ποσό 14.969,28€),  προϋπολογισµού έτους 2016 και 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α  
β)η  από 23/11/2016 µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας  του ∆ήµου 
∆ιονύσου γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών «Προµήθειας αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» 

6. Την 13/7-2-2017   Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: 
η διάθεση πίστωσης του ΚΑ  00.6221 «Ταχυδροµικά Τέλη» (µε  ποσό 
70.000,00€),  και του Κ.Α. 25.6615.0001 «Έκδοση εµφακελωση και αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» (µε  ποσό 15.000,00€),  
προϋπολογισµού έτους 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α   

7. Το Πρακτικό (3554/7-2-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 
111/2016 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το 
οποίο : «…..Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία 
του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους 
της υπ’αρ. 36031/27-12-2016 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της 
δηµοπρασίας δηλ.10:30 π.µ., κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να 
παραδώσουν τις προσφορές τους.Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού 
προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες   
:1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ (για την οµάδα Β) µε αρ.πρωτ.1077/12-01-2017 , 2. ACS 

ΑΔΑ: 6ΟΘΨΩ93-Ι6Ο



ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ (για την οµάδα Α) µε αρ.πρωτ.1099/12-01-
2017,  3.INSS ΕΠΕ (για την οµάδα Β) µε αρ.πρωτ.1120/12-01-2017, 
4.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.(για οµάδες Α-Β) µε 
αρ.πρωτ.1151/13-01-2017.Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο 
Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος 
άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 
προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω 
εταιρειών ήταν πλήρη.Σε συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση 
των φακέλων τεχνικής προσφοράς η οποία έχει ως εξής :I. Πίνακας 
προσφερόµενων ειδών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε 
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Πινάκων Υπηρεσιών και 
των Τεχνικών Προδιαγραφών Παραρτήµατος «Γ΄» και χωρίς να περιλαµβάνονται 
οι προσφερόµενες τιµές. ΙΙ. Πιστοποιητικά , βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες 
από τα οποία να προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο 
διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.23/11/2016  

 

 

8. µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας. Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των 
τεχνικών προσφορών των κάτωθι εταιρειών, 1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ για την οµάδα Β , 
2.ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ για την οµάδα Α, 3.INSS για την 
οµάδα Β, 4.ΕΛΤΑ Α.Ε. για τις οµάδες Α & Β στη συνέχεια η Επιτροπή του 
διαγωνισµού προχώρησε  στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, οι οποίες είχαν ως εξής: 1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ: 5.446,08 € (µε 
ΦΠΑ) για την οµάδα Β 2.ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ: 37.006,56 € 
(µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α 3.INSS ΕΠΕ :5.178,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β 
4.ΕΛΤΑ Α.Ε.: 28.200,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α,  5.855,28 € (µε ΦΠΑ) για 
την οµάδα  Β Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) Τις προσφορές των εταιρειών, 
2) Το Ν.4412/2016 3) την υπ’αρ. 36031/27-12-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  
CPV 6411200-4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ , ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
59.609,28€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  Προτείνει ως προσωρινούς 
αναδόχους στους κάτωθι:  

1.ΕΛΤΑ Α.Ε. για την οµάδα Α µε το ποσό των 28.200,00 euro (µε ΦΠΑ) 2.INSS 
ΕΠΕ για την οµάδα Β  µε το ποσό των 5.178,00 euro (µε ΦΠΑ) 
……………………….»        

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
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1.- Την έγκριση του Πρακτικού  3554/7-2-2017 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 
2.- Την έγκριση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων τις εταιρείες : 

Α). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε µε ΑΦΜ 094026421 ∆.Ο.Υ 
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε έδρα Απελλού 1, Αθήνα 10188, για την οµάδα Α αντί 
του ποσού των είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρω (28.200,00 €)  
 
Β) INSS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  µε ΑΦΜ 800350628 
∆.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  µε έδρα Λεωφ. Αγ. Μαρίνας 25 & Ηφαίστου , Κορωπί 
19400,  για την οµάδα Β  αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων εκατόν 
εβδοµήντα οχτώ ευρω (5.178,00 €) (συµπ/νου ΦΠΑ) 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
� Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
� Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
� Την 238/14-12-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας. 
� Την 418/21-12-2016 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής. 
� Την 13/7-2-2017 Απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής  
� Το Πρακτικό (3554/7-2-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
� µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση του Πρακτικού  3554/7-2-2017 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 
2. Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους τις εταιρείες : 
Α). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε µε ΑΦΜ 094026421 ∆.Ο.Υ 
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε έδρα Απελλού 1, Αθήνα 10188, για την οµάδα Α αντί 
του ποσού των είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρω (28.200,00 €).  
 
Β) INSS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  µε ΑΦΜ 800350628 
∆.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ µε έδρα Λεωφ. Αγ. Μαρίνας 25 & Ηφαίστου, Κορωπί 

ΑΔΑ: 6ΟΘΨΩ93-Ι6Ο



19400, για την οµάδα Β αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων εκατόν 
εβδοµήντα οχτώ ευρω (5.178,00 €) (συµπ/νου ΦΠΑ) 

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: 6ΟΘΨΩ93-Ι6Ο
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