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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 19/2020 από (2-06-2020) 
της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

7.- (119 - 2020 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης 

όρων διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης 
αναγκών ΑμεΑ για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΏΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΏΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  2 Ιουνίου 
2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση δια 
περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της 
από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» 

(ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 7762/22-5-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία και επιδόθηκε 
χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε 
απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα και τα (9) εννέα 
μέλη:  
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Ευαγγελόπουλος Νίκος, Αντιδήμαρχος - Μέλος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Τσακιργιάννης Βασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός , Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  
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7 Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος  

8 Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 
 

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα 
ημερησίας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα 
προμηθειών της Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα :  Περί λήψης απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης 
για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» 

Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 239.946,86 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13% + 24%. Η σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και 
συγκεκριμένα τον ΚΑ 15.7341.01. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης 
της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την ΣΑ Ε1551 (κωδικός εναρίθμου έργου 2019ΣΕ15510018).  

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :  

ΟΝΟΜ/ΜΟ :  Νατάσα Κελεπούρη  

ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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Κυρίες, Κύριοι 

Σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 και τις προβλέψεις του άρθρου 206, από 20-7-2018 δεν απαιτείται 

πλέον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. Επομένως, μετά τη σύνταξη και 

θεώρηση της σχετικής μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και των εγγράφων της σύμβασης, αυτά 

προωθούνται προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και καθορισμό των όρων διακήρυξης, 

χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Για την ανωτέρω προμήθεια, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, συνέταξε τη 

με αριθμό 03/2020 μελέτη που περιλαμβάνει α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, β) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ γ)ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  δ) ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 239.946,86€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% + 24% . Καθαρή αξία 206.563,60€ (59.363,60€ + 14.247,26€ 

ΦΠΑ 24%=73.610,86€) και (147.200,00€ + 19.136,00€ΦΠΑ 13%= 166.336,00€) 

Για την εκτέλεση της προμήθειας καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) “20REQ006401746/09-03-2020” και εγκρίθηκε με την ΑΑΥ αριθ. πρωτ: 

7556/20-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΕΠΩΛΜ-ΘΛΗ) και αυξ. Αριθ. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 

189 η οποία έλαβε ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ 20REQ006772600  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή έχει 

αρμοδιότητα να  «…καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Επομένως παράλληλα με την 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δύναται να εγκρίνει και την σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί 

τεύχος (παράρτημα) της διακήρυξης την οποία καταρτίζει και συντάσσει. 

Για την ανάδειξη προμηθευτή της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης κριτήριο κατακύρωσης όπως 

αναφέρεται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οι διατάξεις : 

 Του Ν. 4605/2019 (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». 
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 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/4-5-2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

 του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει μετά την με αριθ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 

1781/τ.Β/23-5-2017) απόφαση του υπ. Οικονομίας και ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),όπως ισχύει μετά την με 

αριθ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 τις διατάξεις της από 12-12-2012 (ΦΕΚ΄240Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ΄18Α΄) και την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και 

των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» 

 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» των σε 

εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, 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, 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας  

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. Την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

κάτω των ορίων (τμήματα Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η) 

2. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης . 

3. Την έγκριση της με αριθ. 03/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Μαραθώνος. 

4. Την δημοσίευση σε τέσσερις εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΠΑΛΜΟΣ & ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και 

μία ημερήσια (ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. 
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Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική διακήρυξη 

του κ. Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση της 

προμήθειας.  

 

 

 

 

Για τον έλεγχο 

Η αν. προϊσταμένη του  

Τμήματος Προμηθειών 

 

Νατάσα Κελεπούρη 

Η προϊσταμένη 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου 

 

Ο Αντιδήμαρχος  

 

Νικόλαος 

Ευαγγελόπουλος 

 

 
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 
 

Κατά πλειοψηφία  

Μειοψηφούντος του κ. Νησιώτη με την παρατήρηση ότι όσο συνεχίζονται οι δια 
περιφοράς συνεδριάσεις σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας που 
κάνουν τηλεδιασκέψεις θα καταψηφίζω τα θέματα διότι δεν γνωρίζω τις απόψεις των 
συναδέλφων μου και την άποψη και το σκεπτικό του εισηγητή. 

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 

1. Την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ 
για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων (τμήματα 
Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η) 
2. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
διακήρυξης . 
3. Την έγκριση της με αριθ. 03/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μαραθώνος. 
4. Την δημοσίευση σε τέσσερις εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΠΑΛΜΟΣ & 
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και μία ημερήσια (ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του N. 4469/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. 
 
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με 
περιληπτική διακήρυξη του κ. Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση της προμήθειας.  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (119 – 2020 ΟΕ) και: 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια 

(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 

 
 

Ο Δήμαρχος και  Προέδρος                                        

             
       ΤΑ ΜΕΛΗ 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

  

Τσίρκας Στέργιος 
 

 
1. Ευαγγελόπουλος Νίκος  

2. Σωτηρίου Ευάγγελος  

3. Κυπαρίσσης Ευάγγελος 

4. Μπούσουλας Γιάννης  

5. Τσακιργιάννης Βασίλης 

6. Γεραμάνης Στέλιος 

7. Νησιώτης Γιώργος  

8. Ζούρος Γιώργος 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
ΑΔΑ: Ψ0ΔΦΩΛΜ-ΗΧ8


		2020-06-03T11:09:52+0300
	Athens


		2020-07-31T15:44:15+0300
	THOMAS CHALYVDOPOULOS




