
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..34η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..430/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..34ης/6-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την . 6η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 38085/2-11-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης) Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  - (CPV) : 77310000-6 
(Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 και  2) 
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην  εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο1 του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 31.277,76 € συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 
44512000-2 , 31500000-1  Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2) Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού  αναδόχου τις εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ  για την 
ΟΜΑ∆Α Β   και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση   όρων  συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη, επανάληψη του 
συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών 
κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ., ΕΠΑ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την «Υπηρεσία πλυσίµατος κάδων»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και 
επισκευής µεταφορικών µέσων».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Έκδοση -
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος  Προπληρωµής για την Καταβολή 
Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   Βεβαίωσης Ταχογράφων».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Συµπλήρωση της 331/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου περί καταβολής αποζηµίωσης για 
καταστροφή της περίφραξης του οικοπέδου του από αρπάγη του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ και έγκριση 
εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Οχηµάτων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Παροχής 
Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισµού και Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών 
και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των Επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου) Έτους 
2018»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κας. Βερναρδή Παρασκευής περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων». 
� ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 284.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 

ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..430/2018.. 
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� ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 284.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής 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. 01/2018 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου ∆ιονύσου 

5. Την υπ’ αριθµ. 76/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 
284.000,00€ για την εκτέλεση του εν θέµατι έργου εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018, µε Κ.Α. 25.7312.0056 

6. Την υπ’ αριθµ. 153/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 
την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
δηµοπρασίας. 

7. Το από 29/06/2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο 
συµµετείχαν στο διαγωνισµό τέσσερις (4) διαγωνιζόµενοι εκ των οποίων έγιναν 
δεκτοί και οι τέσσερις (4) και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία “Γ. Σ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  µε έδρα: Ρήγα Φεραίου 6, Άλιµος, Τ.Κ. 17455 
και ΑΦΜ 800563230/ ∆.Ο.Υ.: Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, µε συνολική οικονοµική προσφορά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 138.133,30€ και µέση έκπτωση Εµ:51,35%. 

8. Την υπ’ αρ. 344/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΞ0ΠΩ93-Ν97) µε 
την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

9. Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση, κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της ∆ιακήρυξης του έργου.
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10. Την µε ΑΠ 27924/3-9-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
στην ανωτέρω εταιρεία να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, όλα 
τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης.  

11. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα 
την 5/09/2018 και 10/9/2018 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 11/09/2018 (αρ. 
πρωτ. 28737/11-09-2018).  

12. Την από 1-10-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, στην 
ανωτέρω εταιρεία να υποβάλει εντός προθεσµίας, πέντε (5) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 
προσωρινού αναδόχου που αναφέρονται σε αυτήν. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται επαρκώς για δέκα πέντε επιπλέον ηµέρες.  

13. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά την 8/10/2018 το 
φάκελο µε τα πρόσθετα δικαιολογητικά κατακύρωσης και σε έντυπη 
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 09/10/2018 (αρ. πρωτ. 
32561/09-10-2018).  

14. Το από 18/10/2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύµβασης στην: 
“Γ. Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  µε έδρα: Ρήγα Φεραίου 6, 
Άλιµος, Τ.Κ. 17455 και ΑΦΜ 800563230/ ∆.Ο.Υ.: Π.ΦΑΛΗΡΟΥ,, µε 
συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 138.133,30 € 
και µέση έκπτωση Εµ: 51,35 % διότι πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της εγκεκριµένης, µε την υπ’ αριθµ. 153/2018 απόφαση 
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: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 284.000,00 € µε το Φ.Π.Α. 
στην “Γ. Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  µε έδρα: Ρήγα Φεραίου 6, 
Άλιµος, Τ.Κ. 17455 και ΑΦΜ 800563230/ ∆.Ο.Υ.: Π.ΦΑΛΗΡΟΥ,, µε συνολική 
οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 138.133,30€ και µέση έκπτωση 
Εµ: 51,35 % µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
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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 δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3.α. ∆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 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). 
� Την υπ’ αριθ. 01/2018 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου 
� Την υπ’ αριθ. 76/2018 Απόφαση Οικονοµικής . 
� Την υπ’ αριθ. 153/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το από 29/06/2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Την υπ’ αρ. 344/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 

ΩΞ0ΠΩ93-Ν97). 
� Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση, 

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της ∆ιακήρυξης του έργου. 
� Την µε ΑΠ 27924/3-9-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
� Το από 18/10/2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού €284.000,00 µε το Φ.Π.Α. στην “Γ. Σ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” µε έδρα: Ρήγα Φεραίου 6, Άλιµος, Τ.Κ. 17455 
και ΑΦΜ 800563230/ ∆.Ο.Υ.:Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, µε συνολική οικονοµική 
προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού €138.133,30 και µέση έκπτωση Εµ: 51,35% 
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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 δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3.α. ∆ιακήρυξης). 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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