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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..151/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..13ης/14-5-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .14η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..11:00.. 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. 
17148/10-5-2018.. 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: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ 
∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 1.150.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη  απόφασης ∆ηµάρχου ορισµού  δικηγόρου 
(εξωτ.συνεργάτη) για παροχή γνωµοδότησης στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
την αντιµετώπιση των θεµάτων της παθογενούς εξέλιξης του έργου: «∆ίκτυα 
αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισµούς του δήµου ∆ιονύσου – Κρυονέρι, 
Σταµάτα, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος, Αγ. Στέφανος» Προϋπολογισµού 
31.401.900,00 € Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 340042  και Ενάριθµος 
2011ΣΕ07580088 – Α’ Φάση Έργου (2007-2013) Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 
5003809  και Ενάριθµος 2016ΣΕ27510061 – Β’ Φάση Έργου (2014-2020) και 
ιδιαίτερα  επί του αιτήµατος της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση πίστωσης ποσού 4.000,00 ΕΥΡΩ και νέα έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον ΚΑ εξόδων 00.8242.0001 µε την 
ονοµασία «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ» του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2018».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης  για την  έκδοση  
παραβόλου από τη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. µέσα από την ηλεκτρονική 
υπηρεσία «e-Παράβολο»  για  ασκηθείσα έφεση ενώπιον του Ι Τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  ακύρωσης της µε αρ. πρωτ. 36264 Α. Πλ 1211, 
3620/22-8-2011 απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε την οποία διώκεται η 
ανάκτηση του ποσού των (43.234,51) € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην 
πρώην ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού  Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  του 
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
CPV: 79952100-3, Α∆ΑΜ: 18REQ002699016 2) Κατακύρωση  του 
διαγωνισµού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση κτιρίου 
για την στέγαση του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση 
οφειλοµένων για την “Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών 
Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου 
Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Κλοπής”».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισµού  39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης για 
την Προµήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του 
∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16146)».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16193)».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΙΑ  “BIC ΒΙΟΛΕΞ 
Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16215)».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ 
Ν.Π.Ι.∆. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16172)».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
– Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16150)».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ “Ε.& Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16147)».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16164)».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΑΠ16167)».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 57η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16160)».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
– Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15915)». 
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ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 59η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16163)».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την KABA ∆ΡΟΣΙΑΣ για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15741)».  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΕΛΤΑ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15745)».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τo ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15760)».  
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την K.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ∆ΗΜΟΥΛΗ 
(Ι∆ΙΩΤΗΣ)  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15759)».  
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ 
∆ΕΛΤΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15737)».  
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τoν ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ΡΥΑ∆ΕΣ 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15726)».  
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ16406)».  
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τoν ΦΟΥΡΝΟ ΣΕΡΑΛΙ∆Η 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15710)». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΡΕΦΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΚΟ ΦΙΛΕΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15662)».  
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15693)».  
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15728)».  
ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15731)».  
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τoν ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15735)».  
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15738)».  
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15768)».  
ΘΕΜΑ 34ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Κ. ΜΠΑΚΟ∆ΗΜΟ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ15801)».  
ΘΕΜΑ 35ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΤΖΑΝΕΤΗΣ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15803)». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15826)».  
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ΘΕΜΑ 37ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15824)».  
ΘΕΜΑ 38ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16117)».  
ΘΕΜΑ 39ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16118)».  
ΘΕΜΑ 40ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16126)».  
ΘΕΜΑ 41ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16130)».  
ΘΕΜΑ 42ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16122)».  
ΘΕΜΑ 43ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16123)».  
ΘΕΜΑ 44ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16119)».  
ΘΕΜΑ 45ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16121)».  
ΘΕΜΑ 46ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15867)».  
ΘΕΜΑ 47ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15886)». 
ΘΕΜΑ 48ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15903)».  
ΘΕΜΑ 49ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ15747)».  
ΘΕΜΑ 50ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16176)».  
ΘΕΜΑ 51ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16174)».  
ΘΕΜΑ 52ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16154)».  
ΘΕΜΑ 53ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16144)». 
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ΘΕΜΑ 54ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16137)».  
ΘΕΜΑ 55ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16157)».  
ΘΕΜΑ 56ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16145)».  
ΘΕΜΑ 57ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16124)». 
ΘΕΜΑ 58ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16979)».  
ΘΕΜΑ 59ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16994)».  
ΘΕΜΑ 60ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ17003)».  
ΘΕΜΑ 61ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16975)». 
ΘΕΜΑ 62ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ17006)».  
ΘΕΜΑ 63ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ17007)».  
ΘΕΜΑ 64ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ17015)».  
ΘΕΜΑ 65ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ16955)».  
ΘΕΜΑ 66ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου(ΑΠ17018)».  
ΘΕΜΑ 67ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον Α.Ο.Σ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ17026)».  

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

  
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Η ∆Σ κα Στασινοπούλου (αναπλ. µέλος) προσήλθε µετά την ψήφιση 
του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
  

O ∆ήµαρχος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Ράικο και εισηγήθηκε για 
το κατεπείγον συζήτησης του 1ου θέµατος ΕΗ∆«Έγκριση  Πρακτικού  
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την 
«Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ 
∆ΡΟΣΙΑΣ» λέγοντας ότι προκειµένου να προλάβουν να αρχίσουν τα έργα 
τον Ιούνιο πρέπει να ληφθεί απόφαση για να σταλεί για προσυµβατικό 
έλεγχο.  

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
� Την εισήγηση  

 
Οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος «Κατακύρωση της 

σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 1.150.000,00€ 
(µε ΦΠΑ)». 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..151/2018.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του 

έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ 
∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 1.150.000,00€ (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. 
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∆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. 20/2017 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου   

5. Τις υπ’ αριθµ. 388/2017 και 76/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις οποίες εγκρίθηκε 
αρχικά και συµπληρωµατικά η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική 
πίστωση ύψους 1.150.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2017 και 
του Οικονοµικού έτους του 2018 αντίστοιχα, µε Κ.Α. 15.7336.0012,  

6. Τις 388/2017 και 21/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου µε τις οποίες ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού, 
καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας και συµπληρώθηκαν οι όροι 
του διαγωνισµού. 

7. Το από 8-3-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
το οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό δεκατρείς (13) διαγωνιζόµενοι εκ 
των οποίων έγιναν δεκτοί οι δώδεκα (12) και αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ” µε έδρα:  Καρυωτάκη & Βιζυηνού 
ΓΕΡΑΚΑΣ (ΑΦΜ 999641774- ΚΟΝΩΝ) και  (ΑΦΜ 105352138 - 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) , µε συνολική οικονοµική προσφορά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 547.177,42€ και µέση έκπτωση Εµ: 41,00%. 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11215/21-03-2018 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας για έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής του 
διαγωνισµού. 

9. Την υπ’ αρ. 93/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α:ΨΡΟ1Ω93-Ω0Φ) µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό 
και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

10. Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση, 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της ∆ιακήρυξης του έργου.  

11. Την µε αριθµ πρωτ. 14170/17.04.2018 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.   

12. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε  ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα 
την  Πέµπτη 03/05/2018 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  07/05/2018 (αρ. 
Πρωτ.16667 ) . 

13. Το από 08-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα 
µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύµβασης στην 
“ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΚΟΣΜΑ” µε έδρα:  Καρυωτάκη & Βιζυηνού ΓΕΡΑΚΑΣ (ΑΦΜ 
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999641774- ΚΟΝΩΝ) και  (ΑΦΜ 105352138 - ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) , µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 
ποσού 547.177,42€ και µέση έκπτωση Εµ: 41,00% διότι πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και επιπλέον έχει την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την 
τιµή. 

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

 

1) Την κατακύρωση της σύµβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ», 
προϋπολογισµού 1.150.000,00€ µε το Φ.Π.Α.,  στην 
“ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ” µε έδρα:  Καρυωτάκη & Βιζυηνού 
ΓΕΡΑΚΑΣ (ΑΦΜ 999641774- ΚΟΝΩΝ) και  (ΑΦΜ 105352138 - 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) , µε συνολική οικονοµική προσφορά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 547.177,42€ και µέση έκπτωση Εµ: 41,00% 
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 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. 
� Την υπ’ αριθ. 20/2017 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου   
� Τις υπ’ αριθ. 388/2017, 21/2018 και 76/2018 Αποφ. Οικονοµικής 

Επιτροπής.  
� Το από 8-3-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
� Την υπ’ αρ. 93/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

(Α∆Α:ΨΡΟ1Ω93-Ω0Φ) µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό 
και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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� Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση, 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της ∆ιακήρυξης του έργου.  
� Την µε αριθµ πρωτ. 14170/17.04.2018 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.   
� Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε  ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα 

την  Πέµπτη 03/05/2018 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  07/05/2018 (αρ. 
Πρωτ.16667 ) . 
� Το από 08-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Το γεγονός ότι εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέµατος. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 
1.150.000,00€ µε το Φ.Π.Α.,  στην “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ – ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ” µε έδρα:  Καρυωτάκη 
& Βιζυηνού ΓΕΡΑΚΑΣ (ΑΦΜ 999641774- ΚΟΝΩΝ) και  (ΑΦΜ 
105352138 - ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), µε συνολική οικονοµική 
προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού €547.177,42 και µέση έκπτωση 
Εµ:41,00% 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 δηµοσιευθεί 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. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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