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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 20
ης

/6-10-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Δραστηριότητες διοργάνωσης 

ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS». 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τρίτη 6/10/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10110/2-10-

2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης απουσίας 

του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  4. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 

Απόντες 
5. Γκουντάρας Αντώνης

1
, Πρόεδρος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε η δημοτική υπάλληλος Βικτώρια 

Ορφανουδάκη. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κα 

Πολυμέρου Ιωάννα. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Δραστηριότητες διοργάνωσης 

ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πολυμέρου Ιωάννα, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

                                                 
1
 Απουσίαζε νόμιμα λόγω σύσκεψης με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 7ΑΦΚΩ6Ι-ΩΤΚ



Σελίδα 2 από 6 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 139/2015 (ΑΔΑ: 6Μ97Ω6Ι-ΣΜ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς 

εξετάστηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν, κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών) του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο: «Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS». 

 

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία του δευτέρου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή 

του σταδίου της αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, κατά το οποίο απορρίφτηκε ως 

απαράδεκτη η με αρ. πρωτ. 8980/7-9-2015 ένσταση της εταιρίας «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕΠΕ», λόγω της εκπρόθεσμης κατάθεσής της. Έτσι, κρίθηκαν παραδεκτές οι προσφορές των κάτωθι 

διαγωνιζόμενων: 

 

α/α Διαγωνιζόμενος 

1 ΣΗΜΑ Α.Ε. 

2 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ 

 

ενώ η συνολική Βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, που προκύπτει από την εξίσωση:  

UT.π. = (U1*0,75 + U2*0,25)=(Α1*0,55+Α2*0,20) + (Β1*0,10+Β2*0,10+Β3*0,05)  (παρ. 14.4 του άρθρου 

14 της διακήρυξης), 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας: Τελικός Πίνακας Αξιολόγησης 

 

Α/Α Συμμετέχοντες 

Κριτήριο1 

U1=80-110 

Α=75% 

Κριτήριο 2 

U2=80-110 

B=25% 

UT.π. 

1 ΣΗΜΑ Α.Ε. 55+20=75 10+9,5+5=24,50 99,50 

2 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ 48,40+18=66,40 10+10+5=25 91,40 

 

Κατά το τρίτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή κατά το στάδιο της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, από τους παραπάνω διαγωνιζόμενους έγιναν 

δεκτοί και οι δύο (2). Δεδομένου ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης τη 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο από 2/10/2015 πρακτικό ΙΙΙ 

(Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών), η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό του 

μεγαλύτερου τελικού βαθμού αξιολόγησης (Τi), που προκύπτει από τον τύπο:  

 

Τi = 85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi) (άρθρο 14.4 Μεθοδολογία Αξιολόγησης της διακήρυξης) 

όπου: 

Τi = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i (με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία)  

Tai = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i 

Tαmax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς  

ΟΠmin = Το κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς  

ΟΠi = Το κόστος της προσφοράς i. 
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (Τi), για κάθε συμμετέχουσα στη 

διαγωνιστική διαδικασία επιχείρηση: 

 

Πίνακας : Πίνακας Βαθμού Αξιολόγησης 

 

Συμμετέχοντες 
Τi = 85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi) 

 
Τi 

ΣΗΜΑ Α.Ε. 
85*(99,50/99,50) + 15*(38.983,35/51.220,00) 

=85*1+15*0,76 
96,40 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ 

85*(91,40/99,50) + 15*(38.983,35/38.983,35) 

=85*0,92+15*1 
93,20 

 

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι κατά το τρίτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση. 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά της επιχείρησης 

«ΣΗΜΑ Α.Ε.» που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τi) = 96,40 (ενενήντα έξι και 

σαράντα) και αντιστοιχεί στην συνολική προσφερόμενη τιμή 51.220,00€ (πενήντα μία χιλιάδες και διακόσια 

είκοσι ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 

Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού συνέταξε 

την γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με την οποία εισηγείται: 

 

Α) Να κατακυρωθεί η υπηρεσία: «Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS» στην επιχείρηση «ΣΗΜΑ Α.Ε.», καθώς η προσφορά της αντιστοιχεί 

στη συμφερότερη προσφορά που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τi) = 96,40 

(ενενήντα έξι και σαράντα) και αντιστοιχεί στην συνολική προσφερόμενη τιμή 51.220,00€ (πενήντα μία 

χιλιάδες και διακόσια είκοσι ευρώ), πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι προσφερόμενες τιμές: 

  

Α.Π. 

Είδος 

Υπηρεσίας 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη 

Τιμή (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Τελική 

Τιμή (€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προσφέρων: ΣΗΜΑ Α.Ε. 

Α1 
Επικοινωνιακό πλάνο (communication 

plan) του έργου 

Ανθρωπο-

ημέρα 
10 150,00 135,00 1.350,00 

Β1 
Δελτία τύπου/ καταχωρήσεις στον 

τοπικό τύπο 
Τεμάχιο 8 100,00 90,00 720,00 

Β2 
Προβολή του έργου στον τοπικό τύπο 

της Θεσσαλίας (4 εφημερίδες) 
Τεμάχιο 4 400,00 360,00 1.440,00 

Β3 

Διαφημιστικό banner σε τέσσερις (4) 

δημοσιογραφικές ιστοσελίδες της 

Θεσσαλίας για εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες 

Τεμάχιο 4 400,00 360,00 1.440,00 

Β4 
Καταχωρήσεις σε εφημερίδες εθνικής 

εμβέλειας 
Τεμάχιο 2 1.000,00 900,00 1.800,00 

Β5 

Δελτία τύπου/ καταχωρήσεις στον 

έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο υπερεθνικής 

εμβέλειας 

Τεμάχιο 4 800,00 720,00 2.880,00 

Β6 Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ 
Ανθρωπο-

ημέρα 
4 150,00 135,00 540,00 
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Α.Π. 

Είδος 

Υπηρεσίας 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη 

Τιμή (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Τελική 

Τιμή (€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Β7 

Αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ σε 

ραδιοφωνικές ειδησεογραφικές 

εκπομπές τοπικής εμβέλειας 

Τεμάχιο 50 6,00 5,40 270,00 

Β8 Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ 
Ανθρωπο-

ημέρα 
8 150,00 135,00 1.080,00 

Β9 

Προβολή τηλεοπτικού σποτ σε 

τηλεοπτικές ειδησεογραφικές και 

δημοσιογραφικές εκπομπές 

περιφερειακής εμβέλειας 

Τεμάχιο 10 300,00 270,00 2.700,00 

Γ1 Σχεδιασμός λογοτύπου του έργου 
Ανθρωπο-

ημέρα 
5 300,00 270,00 1.350,00 

Γ2 
Σχεδιασμός και παραγωγή αφισών, 

διαστάσεων 35x50εκ., σε τετραχρωμία 
Τεμάχιο 200 1,00 0,90 180,00 

Γ3 

Σχεδιασμός, παραγωγή και αποστολή 

προσκλήσεων, διαστάσεων 10x21εκ., 

χαρτί velvet 300γρ., τετραχρωμία 

Τεμάχιο 500 1,22 1,10 550,00 

Γ4 

Σχεδιασμός και παραγωγή 

ενημερωτικού φυλλαδίου για το έργο 

(Ελληνικά και Αγγλικά) 4σελιδο, 

τετραχρωμία, χαρτί velvet 170γρ., 

μέγεθος σελίδας Α5 

Τεμάχιο 10.000 0,30 0,27 2.700,00 

Γ5 

Δημιουργία roll-up banners 

προτεινόμενης διάσταση 20x80εκ., με 

μουσαμά 350γρ. τετραχρωμία, μονής 

όψης με την αντίστοιχη βάση 

τοποθέτησης από αλουμίνιο και τσάντα 

μεταφοράς 

Τεμάχιο 4 150,00 135,00 540,00 

Γ6 

Επιμέλεια και δημιουργία video (10-15 

λεπτά) για το έργο με μεταγλώττιση στα 

Ελληνικά 

Ανθρωπο-

ημέρα 
10 200,00 180,00 1.800,00 

Γ7 

Σχεδιασμός και παραγωγή χάρτινης 

οικολογικής τσάντας με μονόχρωμη 

εκτύπωση, διαστάσεων 26x35x12εκ. 

Τεμάχιο 500 2,00 1,80 900,00 

Γ8 

Μπλουζάκια μακό  σε διαφορά μεγέθη  

με εκτύπωση το λογοτύπου του 

προγράμματος 

Τεμάχιο 100 7,00 6,30 630,00 

Γ9 
Μπλοκ διάστασης Α5, 25 φύλλων με τα 

λογότυπα του προγράμματος 
Τεμάχιο 200 2,00 1,80 360,00 

Γ10 
Μολύβια με τα λογότυπα του 

προγράμματος 
Τεμάχιο 200 2,00 1,80 360,00 

Γ11 
Καρτελάκια συνέδριου 5x9εκ. με κλιπ 

και θήκη 
Τεμάχιο 200 0,50 0,45 90,00 

Γ12 

Βιντεοσκόπηση όλων των ημερίδων και 

δημιουργία DVD με αποσπάσματα των 

εκδηλώσεων 

Τεμάχιο 10.000 0,70 0,63 6.300,00 

Γ13 

Δημιουργία εικονογραφημένου 

παραμυθιού 16σέλιδο, μέγεθος σελίδας 

Α5, τετραχρωμία, βάρος χαρτιού: 

εξώφυλλα 250γρ., εσωτερικές σελίδες 

170γρ 

Τεμάχιο 2.000 8,00 7,20 14.400,00 

Γ14 
Ενοικίαση οπτικοακουστικό εξοπλισμό 

για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων 
Τεμάχιο 10 150,00 135,00 1.350,00 
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Α.Π. 

Είδος 

Υπηρεσίας 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη 

Τιμή (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Τελική 

Τιμή (€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Γ15 
Υπηρεσίες μετάφρασης καθ’ όλη τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων 

Ανθρωπο-

ημέρα 
10 100,00 90,00 900,00 

Γ16 

Φωτογραφική κάλυψη των 

εκδηλώσεων (50 φωτογραφίες για κάθε 

ημέρα των εκδηλώσεων) 

Ανθρωπο-

ημέρα 
10 50,00 45,00 450,00 

Δ1 

Δημιουργία διαδικτυακού τόπου του 

προγράμματος και ενημέρωση του 

περιεχομένου του 

Ανθρωπο-

ημέρα 
20 150,00 135,00 2.700,00 

Δ2 
Δράσεις προώθησης στα κοινωνικά 

δίκτυα 

Ανθρωπο-

ημέρα 
40 40,00 36,00 1.440,00 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 51.220,00 

    ΦΠΑ 11.780,60 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 63.000,60 

 

Β) Να αναθέσετε στην επιχείρηση «ΣΗΜΑ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094225759 ) την υπηρεσία: «Δραστηριότητες 

διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS» έναντι 

συνολικής αμοιβής 51.220,00€ (πενήντα μία χιλιάδες και διακόσια είκοσι ευρώ) χωρίς τον ΦΠΑ 23%.  

 

Γ) Να αναθέσετε στο Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης».   

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Όπως είπα και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του θέματος θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει επιμέρους διαγωνισμούς 

για κάθε αντικείμενο χωριστά π.χ. DVD, μπλουζάκια, τσάντες, αφίσες, κλπ. ή να παρέχει τις Υπηρεσίες με 

αυτεπιστασία δίνοντας δουλειά σε επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς και όχι μόνο». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση της υπαλλήλου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ

ας
 Ιωάννας Πολυμέρου, 

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010,  

- τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 60/2007, 

- την Υ.Α. με αριθμό 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β΄/11-8-2010), 

- την υπ’ αριθμ. 89/2015 (ΑΔΑ: Ρ93ΞΩ6Ι-ΒΘΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα : 

«Αποδοχή του ποσού των 135.000€ από το πρόγραμμα «FOCUS: Stimulating new forms of active 

civic participation through focus on Social and Solidarity Economy», μετά από αίτημα που υπέβαλε ο 

Δήμος Αγιάς στον Οργανισμό EACEA της Ε.Ε. και εγκρίθηκε με 100% χρηματοδότηση για να το 

υλοποιήσει ως επικεφαλής με όλες τις δράσεις να γίνονται στα όρια του Δήμου Αγιάς», 

- την με αριθμό 27/2015 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, συνολικού 

προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

«Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

FOCUS», 

- την υπ’ αριθμ. 141/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΥ2Ω6Ι-Μ2Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα : «Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και της 4ης 

τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015», με την οποία εντάχθηκε η παραπάνω 

υπηρεσία στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, 
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- την υπ’ αριθμ. 112/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση 

τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου δημόσιου 

διαγωνισμού για την υπηρεσία: “Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και 

διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS”», 

- την υπ’ αριθμ. 113/2015 (ΑΔΑ: 7Ψ88Ω6Ι-ΙΥΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση 13
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- την με αριθμό πρωτ.: 8113/12-8-2015 (ΑΔΑ: 61ΨΩΩ6Ι-Ψ5Φ) διακήρυξη της δημοπρασίας, 

- την υπ’ αριθμ. 139/2015 (ΑΔΑ: 6Μ97Ω6Ι-ΣΜ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: 

«Εξέταση ενστάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, 

δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS”», 

- την τοποθέτηση του κου Καλαγιά Γρηγόριου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνει το από 2/10/2015 πρακτικό του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη του 

αναδόχου της υπηρεσίας: «Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS», όπως αυτό συντάχθηκε και διαμορφώθηκε από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

2. Κατακυρώνει τον πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό για την υπηρεσία: «Δραστηριότητες διοργάνωσης 

ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS» στην επιχείρηση 

«ΣΗΜΑ Α.Ε.», καθώς η προσφορά της αντιστοιχεί στη συμφερότερη προσφορά που συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τi) = 96,40 (ενενήντα έξι και σαράντα) και αντιστοιχεί στην 

συνολική προσφερόμενη τιμή 51.220,00€ (πενήντα μία χιλιάδες και διακόσια είκοσι ευρώ), πλέον 

Φ.Π.Α.  

 

3. Αναθέτει στην επιχείρηση «ΣΗΜΑ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094225759) την υπηρεσία: «Δραστηριότητες 

διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS» έναντι 

συνολικής αμοιβής 51.220,00€ (πενήντα μία χιλιάδες και διακόσια είκοσι ευρώ), χωρίς τον ΦΠΑ 

23%.  

 

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.6431.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2015 με τίτλο: 

«Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης ευρ. Πρ. FOCUS (Ευρ. Πρ. 

FOCUS)», σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί (ψηφισθεί) πίστωση 70.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 

113/2015 (ΑΔΑ: 7Ψ88Ω6Ι-ΙΥΔ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.  

 

5. Αναθέτει στο Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.   

 

Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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