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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..11η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 3
ης

-03-2020 

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

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..102/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..11ης/03-03-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..3η Μαρτίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..5953/28-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, 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:«Έναρξη διαδικασίας κήρυξης του μισθωτή του Δημοτικού περιπτέρου 
Διονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών βάσει των άρθρων 110-117 του 
Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α΄) & του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθ. 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α΄)». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση της αριθ. 89/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Σύσταση παγίας προκαταβολής Οικονομικού έτους 2020». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Συνδρομής σε 
διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων που αφορά τις διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης 
(προμήθειας και Υπηρεσίες) των φορέων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 ΚΑΕ 00.6451.0001». 
 ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ένστασης για την 

“Υπηρεσία Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Διονύσου”». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ  
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του Δήμου Διονύσου ». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης: “Ολοκλήρωση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους 
οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου (κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 
5003809)”». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης της σύμβασης: «Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 
4.249,48 € (με ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 15ης 
Νοεμβρίου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισμού 161.290,32 € (πλέον ΦΠΑ 24% )». 
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ΘΕΜΑ 11ο:«Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Έκδοση 
Παραβόλων και Δαπανών ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων, Βεβαίωσης Ταχογράφων και 
Λοιπών Πιστοποιητικών για Οχήματα του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:«Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την 
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου». 
ΘΕΜΑ 13ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering-ΚΑΕ:15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 14ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Παιδικής –Νεανικής Χορωδίας 
Δήμου Διονύσου στην 5η Συνάντηση Παιδικών –Νεανικών Χορωδιών (5η ΣΠΝΧ) στη 
Νάουσα –ΚΑΕ:15.6471.0003». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.       1. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
2. Τσουδερός Ιωάννης  
3. Κριεμάδης Στέφανος                
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Λακαφώση Παναγιώτα 
6. Ζαμάνης Διονύσιος 
7. Τσούκας Παναγιώτης  
8. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Αριθμός Απόφασης: 102/2020 
 
 ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ένστασης για την 

“Υπηρεσία Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Διονύσου”». 
 
       O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων 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 Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4. Την υπ’ αριθ.4505/34366/9-9-2019 (ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) απόφαση Δημάρχου 
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο 

Διονύσου". 
5. Την υπ’ αριθ.πρωτ.44099/5732/22-11-2019 (ΑΔΑΜ19PROC005900727 2019-11-22) 

απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχτηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την 
“Υπηρεσία Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Διονύσου” για τις 
4/12/2019. 

6. Το Πρακτικό Νο1/6-12-2019 της επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 
υπ΄αριθ.448/2019 (ΑΔΑ 6Χ7ΕΩ93-7Λ5) απόφαση της Ο.Ε. 
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7. Το Πρακτικό Νο2/13-12-2019 της επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του 
οριστικού αναδόχου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.469/2019 (ΑΔΑ 7ΧΑΗΩ93-
ΥΟΣ) απόφαση της Ο.Ε. 

8. Την υπ’ αριθ.52482/27-12-2019 ένσταση της εταιρίας “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε”. 

9. Την υπ’ αριθ.03/2020 Α.Ο.Ε. για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων για την “Υπηρεσία Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο 
Διονύσου”. 

10. Το υπ’ αριθ. 3057/03-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
σύμφωνα με το οποίο: 

 
«…..Στον Άγιο Στέφανο σήμερα 03/02/2020 μέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 συνήλθε η 
επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2020 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής του Δήμου μας και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 
1.Μπουρτζόγλου Φανουρία κλάδου ΠΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος 
2.Λιούτας Γεώργιος  κλάδου ΠΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄,ως μέλος 
3.Σερασκέρης Εμμανουήλ  κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄, ως μέλος 
 
΄Εργο της επιτροπής είναι να αξιολογήσει την υπ΄αριθ.πρωτ.52482/27-12-2019 ένσταση 
της εταιρίας “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.” 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11περ.δ του Ν.4412/2016 . 
2.Την υπ΄αριθ.πρωτ.44099/5732/22-11-2019 (ΑΔΑΜ19PROC005900727 2019-11-22) 
απόφαση δημάρχου προκηρύχτηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την “Υπηρεσία 
Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Διονύσου” για τις 4/12/2019. 
3.Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβλήθηκαν  τέσσερις (4) προσφορές  
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε. Δέλτα Καλαμπάκας-Τρίκαλα 
CHROSODIM MON.IKE Σοφοκλέους 244-Καλλιθέα 
GOLD STAR PRODUCTION  MON IKE Φειδίου 14-16- Αθήνα 
IFEC RENTALS – ICE RINK SUPPORT IKE  Αγ.Δημητρίου 41-Πειραιάς 
4.Το Πρακτικό Νο1/6-12-2019 της επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την 
υπ΄αριθ.448/2019 (ΑΔΑ 6Χ7ΕΩ93-7Λ5) απόφαση της Ο.Ε. Η οποία κοινοποιήθηκε στην 
εταιρία ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΕ στις 11/12/2019 με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
5.Το Πρακτικό Νο2/13-12-2019 της επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του 
οριστικού αναδόχου το  οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.469/2019 (ΑΔΑ 7ΧΑΗΩ93-ΥΟΣ) 
απόφαση της Ο.Ε. Η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΕ στις 20/12/2019 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
6.Στις 23/12/2019 με  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μα κοινοποιήθηκε  η υπ ΄αριθ. 
Πρωτ.52482/2712-2019 ένσταση της εταιρίας ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΕ. 
7.Το από 20-1-2020 υπόμνημα απόψεων για την εν λόγω ένσταση  της Προέδρου της 
επιτροπής ΄Ολγας Καψούρου.  
 
1.Η ένσταση που έχει υποβληθεί είναι εκπρόθεσμη (χρονικά). Η κοινοποίηση της υπ’ 
αριθ. 448/2019 ΑΟΕ έγινε από την Επιτροπή στις 11/12/2019 με e-mail προς όλους τους 
συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν προθεσμία εντός πέντε (5) ημερών (άρθρο 3.4 
διακήρυξης) να προσβάλλουν την απόφαση. Η εν λόγω ένσταση υποβλήθηκε με mail 
στις 19/12/2019. 
2.Η ένσταση θεωρείται απαράδεκτη λόγω παραβόλου. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016 για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται καταβολή παραβόλου 
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ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 600,00 
Ευρώ. Η εταιρεία “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.” μας 
υπέβαλε διπλότυπο είσπραξης αξίας 60,00 €, αντί 600,00 Ευρώ το οποίο εκδόθηκε στις 
23/12/2019 από τη ΔΟΥ Τρικάλων ήτοι ετεροχρονισμένα και της ένστασης. 
3.Για την αξιολόγηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (άρθρο 2.2.5.1 της 
διακήρυξης), οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Κατασκευής για κινητά (mobile) παγοδρομικά συστήματα 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  
Το δικαιολογητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης που προσκόμισε η ενιστάμενη 
εταιρεία είναι το ISO 9001:2015 της BQC, το οποίο πιστοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας της εταιρείας και δεν αφορά το προσφερόμενο προϊόν (δηλ. την 
κατασκευαστική ασφάλεια του παγοδρομίου).  
Η Επιτροπή επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπεύθυνο manager της εταιρείας BQC, ο 
οποίος μας ενημέρωσε ότι ο συγκεκριμένος φορέας, θα μπορούσε να είχε εκδώσει 
σχετικό πιστοποιητικό που θα πιστοποιούσε την κατασκευαστική ασφάλεια του 
παγοδρομίου, αλλά δεν ζητήθηκε ποτέ από τον πελάτη τους. Συνεπώς, η εταιρεία 
εταιρείας “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.” δεν μας το 
προσκόμισε και γι’ αυτό αποκλείστηκε από την επόμενη διαγωνιστική διαδικασία.  
Η μη προσκόμιση του προτύπου EN 13814:2013 που αναφέρει η ενιστάμενη εταιρεία 
στην προσφυγή της, δεν αποτέλεσε λόγο αποκλεισμού όπως αναφέρεται σχετικώς. 
Το πιστοποιητικό που ζητούσε η διακήρυξη αφορούσε ουσιαστικά ένα χαρτί από 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, το οποίο εκδίδεται όταν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί 
και λειτουργήσει με ασφάλεια μπροστά σε εξειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος 
στη συνέχεια εγκρίνει την ασφαλή λειτουργία του, και ο ανεξάρτητος φορέας είναι σε θέση 
να εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό. Δεν ζητήθηκε έκθεση επιθεώρησης από δικό τους 
πιστοποιημένο επιθεωρητή. 
4.Επίσης, οι υπόλοιπες βεβαιώσεις ή δηλώσεις συμμόρφωσης που υποβλήθηκαν, 
αφορούσαν μεμονωμένα μέρη του προϊόντος (τάπητας απορρόφησης, πίνακες με 
χαλύβδινο πλαίσιο, θερμομονωτικές πλάκες κ.α.), από τα οποία η Επιτροπή δεν 
μπορούσε να συνάγει ασφαλές συμπέρασμα για καταλληλότητα και τον τύπο της 
κατασκευής. Δεν ήταν αυτό που ζητούσε η διακήρυξη. Έλειπε το πιστοποιητικό έγκρισης 
τύπου κατασκευής για κινητά παγοδρομικά συστήματα από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης (τύπου TUV HELLAS ή ισοδύναμης αυτής). 
5.Τέλος, το επιχείρημα που αναφέρεται ότι η οικονομικότερη προσφορά ήταν της δικής 
τους εταιρείας είναι αβάσιμο, διότι αποκλείστηκε κατά τη διαδικασία εξέτασης της τεχνικής 
προσφοράς, και για αυτόν τον λόγο δεν ανοίχτηκε ποτέ η οικονομική προσφορά και 
παρέμεινε σφραγισμένη μέσα στον κύριο φάκελο του διαγωνισμού. 
 
Μετά τα παραπάνω 
Η επιτροπή αφού ήλεγξε επισταμένως τα στοιχεία του φακέλου  κρίνει την ένσταση ως 
αβάσιμη  
1)Λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της , αντί των πέντε (5) ημερών που προέβλεπε  
(άρθρο 3.4 της διακήρυξης να προσβάλλουν την απόφαση) η απόφαση κοινοποιήθηκε με 
mail σε όλους τους συμμετέχοντες στις 11/12/2019 αποδεδειγμένα και η ένσταση μας 
στάλθηκε με mail αποδεδειγμένα στις 19/12/2019 χωρίς παράβολο και  
2) το προβλεπόμενο παράβολο εκ του Νόμου ήταν μικρότερο ήτοι 60,00Ευρώ αντί 
600,00 Ευρώ και εκδόθηκε ετεροχρονισμένα της ένστασης 23/12/2019 από την ΔΟΥ 
Τρικάλων)….». 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για: 

1.Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3057/3-2-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων για την “Υπηρεσία Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο 
Διονύσου” και την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-
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ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε” σύμφωνα με το σκεπτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων. 
 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις  διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 και 4 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α). 
  Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3536/07. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 127  και 221 του Ν. 4412/2016. 
 Την υπ’ αριθ.πρωτ.44099/5732/22-11-2019 απόφαση Δημάρχου. 
 Τις υπ’ αριθ. .448/2019, 469/2019, 03/2020 Α.Ο.Ε.  
 Τα Πρακτικά Νο1/6-12-2019 και Νο2/13-12-2019  της επιτροπής Διαγωνισμού 
 Την υπ’ αριθ.52482/27-12-2019 ένσταση της εταιρίας “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-

ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε”. 
 Το υπ’ αριθ. 3057/03-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά 
 

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονύσιο και Τσούκα Παναγιώτη για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3057/3-2-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
για την “Υπηρεσία Διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Δήμο Διονύσου” και 
απορρίπτει την  ένσταση της εταιρίας “ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ε.Ε” σύμφωνα με το σκεπτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
 
           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. Φώτος Βασίλειος 
4. Λακαφώση Παναγιώτα 
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Τσεβάς Χρήστος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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