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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: ..5/2018.. 

 
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:  ..5/2018.. 
 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, 
ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού 
«Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής 
άµυνας» συνολικού προϋπολογισµού 57.784,00€».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Με την 125/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών .  
 
Με την αριθµ. 339/2017 (Α∆Α: 7ΝΝΝΩ93-Α9Ψ)  Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης µε 
χρέωση του ΚΑ 70.7135.0001 µε τίτλο «Προµήθεια  σειρήνων συναγερµού 
Πολιτικής Άµυνας», 829/2017 ΑΑΥ  (Α∆Α:63ΙΨΩ93-ΣΘΠ), του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017, β) οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού . 

 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39759/3505/30-11-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 17PROC002329022 2017-11-30) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός για τις  14/12/2017. 
 
Τη Πέµπτη 14/12/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 
σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 339/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη 
διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 
για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 14η ∆εκεµβρίου 2017, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 339/2017 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού (µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χαµηλότερη τιµή, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016) για την “προµήθεια και 
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εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 39759/3505/30-11-2017)” , ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 
39767/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 
1) Μπακαφούκα Μιράντα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2) Αργυρόπουλο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3) Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους 
της υπ΄αρ. 39759/3505/30-11-2017 ∆ιακήρυξης, κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθαν και κατέθεσαν 
φάκελο προσφοράς ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες εταιρείες: 
 

1. Για λογαριασµό της “United Motors Industries ΑΕ”, κατέθεσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης ο κος Καραπαναγιώτης Γεώργιος.  

 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την 
προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 11 
της 39759/3505/30-11-2017 ∆ιακήρυξης. 
  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκε µία προσφορά της εταιρείας,  
 
 1. EVENtech Α.Β.Ε.Τ.Ε. µε αρ.πρωτ.41622/13-12-2017 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν σε 
σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη 
, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών και τους φακέλους 
των δικαιολογητικών συµµετοχής. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των 
ανωτέρω εταιρειών ήταν πλήρη. 
 
Σε συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων 
τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων, οι οποίες µονογραφήθηκαν δε 
και σφραγίστηκαν, ανά φύλλο, και οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
I.Προσφερόµενα είδη µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή, µε υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των ζητούµενων Τεχνικών 
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Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης  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 39759/3505/30-11-2017 ∆ιακήρυξη.  
 
 Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών των κάτωθι 
εταιρειών, 
 
 1. United Motors Industries ΑΕ  
 
 2. EVENtech Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 
η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων,οι οποίες µονογραφήθηκαν δε 
και σφραγίστηκαν, ανά φύλλο, και οι οποίες είχαν ως εξής:  
 
1.United Motors Industries ΑΕ : 56.159,60 € (µε ΦΠΑ)  
 
2.EVENtech Α.Β.Ε.Τ.Ε.            : 57.585,06 € (µε ΦΠΑ)  
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
 
     1) Τις προσφορές των εταιρειών 

� Το Ν.4412/2016 
� Την υπ’αρ. 39759/3505/30-11-2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  CPV 35240000-8 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.784,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   

 
Προτείνει ως  ανάδοχο την κάτωθι εταιρεία : 
 

1. United Motors Industries ΑΕ µε το ποσό των 56.159,60 € (µε ΦΠΑ) 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39759/3505/30-11-2017 ∆ιακήρυξη, 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
3. Το Πρακτικό Νο1/14-12-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
5. Tα στοιχεία του φακέλου 
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προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. να εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/14-12-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
2. να ανακηρύξει την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «United Motors 

Industries ΑΕ» µε ΑΦΜ 998533071, ∆ΥΟ: Φ.Α.Ε.Ε ΑΘΗΝΩΝ και µε 
έδρα επί της Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα, ως προσωρινού 
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας», αντί του  
ποσού των 45.290,00€, πλέον 10.869,60€ ΦΠΑ (24%),  ήτοι αντί του 
συνολικού ποσού των 56.159,60€,  γιατί η προσφορά του ήταν 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.  
 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39759/3505/30-11-2017 ∆ιακήρυξη, 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Το Πρακτικό Νο1/14-12-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/14-12-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµούγια 
την «Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής 
άµυνας».   

2. Ανακηρύττει την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «United Motors 
Industries ΑΕ» µε ΑΦΜ 998533071, ∆ΥΟ: Φ.Α.Ε.Ε ΑΘΗΝΩΝ και µε 
έδρα επί της Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα, ως προσωρινή 
ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας», αντί του  
ποσού των €45.290,00, πλέον €10.869,60 ΦΠΑ (24%),  ήτοι αντί του 
συνολικού ποσού των €56.159,60, γιατί η προσφορά της ήταν πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και η οικονοµική προσφορά της, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
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άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της διακήρυξης.  

 
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 Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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