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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..56/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..6ης/9-02-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..9η Φεβρουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3757/05-02-2021..πρόσκλησης
του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση παράτασης της αριθ. 38530/24-12-2020 (20SYMV007929937
2020-12-24 ) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση
σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’
του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών
μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA »».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού
για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση περί μερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Τσεβάς Χρήστος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 56/2021
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:







Την υπ’ αριθ. 15/19-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ7ΝΨΩ93-ΒΙΘ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1083/15-01-2021 Πρακτικό 1 της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε
ως προσωρινός ανάδοχος για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η εταιρία “SMARTS IKE”, ΑΦΜ: 800538465,
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ με προσφερόμενη τιμή 35.960,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον
συμφέρουσα για το Δήμο Διονύσου.
Την υπ’ αρ. πρωτ.2077/22-01-2021 πρόσκληση στην εταιρεία “SMARTS IKE”,
μέσω e-mail, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3.
Τον υπ’ αρ. πρωτ. 2788/29-01-2021 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ.3572/04-02-2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ.507/01-122020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο :

«…..Με το Πρακτικό Νο1 και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την
ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας
“SMARTS IKE”, ΑΦΜ: 800538465, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ με προσφερόμενη τιμή 35.960,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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Με την υπ΄αριθ. 15/19-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΨΩ93-ΒΙΘ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον προσωρινό
ανάδοχο.
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 15/19-01-2021 ΑΟΕ, απεστάλη η υπ΄αριθμ. 2077/22-012021 πρόσκληση στην εταιρεία “SMARTS IKE”, μέσω e-mail, με την οποία κλήθηκε να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά (αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης), υποβάλλονται από τον προσφέροντα (“προσωρινό
ανάδοχο”), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τον φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης (αρ. πρωτ. 2788/29-01-2021).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, έκρινε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα του άρθρου 2.2.9.2 “Αποδεικτικά μέσα” της διακήρυξης.
Στο σημείο αυτό περατώθηκε η διαδικασία ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
:
 Tο Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
 Tο Ν.3463/2006/Α’ 114 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
 Tο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
 Tο Ν. 4555/2018, Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (ΦΕΚ 133/19-7-2018),
 Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)
- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
και άλλες διατάξεις,
 Tο Ν.3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτoδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
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Tο Ν.4013/2011 “περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων” (ΦΕΚ 204/Α/15-092011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το N. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
Το N. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”,
Το N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Το N. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”,
Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
Τη νομοθεσία και τις διατάξεις όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην Τεχνική
Περιγραφή,
Την υπ' αρίθμ. 2401/21846/11-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο
Διονύσου",
Την υπ’ αριθμ. 854/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΒΒΩ93-Η3Ν) ΑΑΥ,
Την υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού που ενσωματώθηκε
στο παράρτημα Ι της διακήρυξης,
Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημόσιων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:
20REQ007722011,
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20REQ007736238,
Την υπ’ αριθμ. 507/01-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΤΓΩ93-ΨΤΛ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η σχετική μελέτη, οι επισυναπτόμενοι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού,
Το Νο 1 Πρακτικό 13/01/2021,
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης
της παροχής υπηρεσίας,
Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα υπηρεσιών,
Την εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά του συμμετέχοντος,
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
Την κατακύρωση για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”
στην εταιρεία “SMARTS IKE”, ΑΦΜ: 800538465, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ, ΕΔΡΑ: Γ. Γεννηματά
13 τ.κ. 35133 Λαμία, E-MAIL: info@smarts.com.gr, με προσφερόμενη τιμή 35.960,00
€ συμπ. ΦΠΑ 24%.
Ανάδοχος

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική Αξία

SMARTS IKE

29.000,00 €

6.960,00 €

35.960,00 €

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα….”
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για:
 Την έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 3572/04-02-2021 Πρακτικού Νο2 της

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
 Την

ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” στην
εταιρεία “SMARTS IKE”, ΑΦΜ: 800538465, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ, ΕΔΡΑ: Γ.
Γεννηματά 13 τ.κ. 35133 Λαμία, E-MAIL: info@smarts.com.gr, με
προσφερόμενη τιμή 35.960,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο
Διονύσου.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του N.2121/1993 (Α' 25).
 Τις διατάξεις του N.2690/1999 (Α' 45).
 Τις διατάξεις του N.2859/2000 (Α’ 248).
 Tις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Α’ 114).
 Tις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
 Tις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
 Τις διατάξεις του N.4270/2014 (Α' 143).
 Tις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
 Tις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018).
 Τις διατάξεις του Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019/Α').
 Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34).
 Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145).

ΑΔΑ: 63Τ2Ω93-ΨΩ0

 Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017/Β') Απόφαση του Υπ.

Οικονομίας & Ανάπτυξης.
 Την υπ' αρίθμ. 2401/21846/11-09-2020 Απόφαση Δημάρχου Διονύσου.
 Την υπ’ αριθμ. 507/01-12-2020 ΑΟΕ.
 Την υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 Την υπ’ αριθμ. 854/27-11-2020 ΑΑΥ.
 Το Νο 1 Πρακτικό 13/01/2021 της επιτροπής.
 Τις
τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων

(λεπτομέρειες

στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. Πρωτ. 3572/04-02-2021 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ” και
2. Ανακηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” την εταιρεία “SMARTS IKE”,
ΑΦΜ: 800538465, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ, ΕΔΡΑ: Γ.Γεννηματά 13 τ.κ. 35133 Λαμία, EMAIL: info@smarts.com.gr, με προσφερόμενη τιμή 35.960,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον συμφέρουσα για
το Δήμο Διονύσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

