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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-6-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..204/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..17ης/11-6-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Ιουνίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 
22015/7-6-2019.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση της µε αρ.3/2019 Μελέτης για την προµήθεια 
υπηρεσιών «Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων, β) καθορισµός των 
όρων ∆ιακήρυξης και γ) συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο.Ε. 2016».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα. Καψούρου Όλγας και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών αναδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 
διαγωνισµού για τη µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων, συνολικού 
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του 
δικαιώµατος προαίρεσης».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 543.386,60€, 
συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Ακύρωση της 151/2019 ΑΟΕ και επανάληψη της διεξαχθείσης 
διαδικασίας»  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED 
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 152.600,60 €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 
31518600-6  Α∆ΑΜ: 19REQ004549851  και  2)Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού  αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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«SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2019» συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
149.959,40 €,  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% -CPV: 92622000-7, 
Α∆ΑΜ: 19REQ004878313 και 2) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την εταιρεία 
DRASIS CAMP IKE»  
� ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο3 (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «Παροχή 
υπηρεσιών εργασιών, οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας 
(οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των επτά  δηµοτικών  
ενοτήτων  του ∆ήµου» και 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην 
εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΕΠΕ »  

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  για υπηρεσίες καθαρισµού οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019» 
ΘΕΜΑ 10ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25.189,93 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το “ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ABC”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το “ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ/ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ». 
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  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..204/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο3 (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «Παροχή 
υπηρεσιών εργασιών, οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας 
(οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των επτά  δηµοτικών  
ενοτήτων  του ∆ήµου» και 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην 
εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΕΠΕ »  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 

 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων 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. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

5. την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

6. την 383/26-06-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας 

7. της αριθµ µε Α∆Α : 7ΘΥΧΩ93-ΛΥΥ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης   
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, 
στον   Κ.Α. 20.6277.0005 µε τίτλο «παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, 
οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων 
χώρων των 7 δηµ. κοινοτήτων του ∆ήµου»)»  µε ποσό 10.000,00 € (ΑΑΥ 617) 
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του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 και µε ποσό 149.815,09 € του 
υπό έγκριση προϋπολογισµού έτους 2019 

8. την  αριθµ   426/06-11-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
την οποία  εγκρίθηκαν : α) η από 44/2018  Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

9. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39292/4422/13-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 66214) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

15/11/2018 15/11/2018 
 

10/12/2018 
Ωρα 15:00 

 
Την Παρασκευή  στις  14/12/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Παροχή υπηρεσιών 
εργασιών, οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ 
κοινοχρήστων χώρων των επτά  δηµοτικών  ενοτήτων  του ∆ήµου» που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 426/06-11-2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να 
διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω υπηρεσίας . 
Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

α/α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

(Αρµόδιος: Μπουρίκα Γεωργία) 

07/12/2018 14:33:11 

2 ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  (Αρµόδιος: 

Νιάβης Ορφέας) 

10/12/2018 13:15:11 

 

10. την αριθµ     11/29-01-2019  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
την οποία η εταιρεία 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ µε ΑΦΜ 997645083  
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∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ   µε έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής,  Χρυσοστόµου 
Σµύρνης 6  , 164 52, τηλ: 210 9919919 e-mail: 3gfacility@gmail.com µε 
προσφερόµενη τιµή 119.410,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης.  

11. τη µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 189/14.02.2019 Προδικαστική Προσφυγή της 
εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» κατά της 11/2019 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

12. το  από 23-02-2019 αίτηµα Παρέµβασης της εταιρείας «3G FACILITIES 
SERVICES ΑΕ.» προς την ΑΕΠΠ για την απόρριψη της 189/14.02.2019 
Προδικαστικής Προσφυγής 

13.  το αριθ. 10924/01-03-2019  έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  µε τις απόψεις 
της ∆ιοίκησης επ’ αυτής. 

14. το από 12-3-2019 Υπόµνηµα – Αντίκρουσης της εταιρίας «ΑΝΟ∆ΙΚΗ 
SERVICES ΕΠΕ» 

15. το αριθ. 12731/18-03-2019  έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  µε τις «Απόψεις 
επί του Υποµνήµατος – Αντίκρουσης 12-03-2019 της εταιρίας «ΑΝΟ∆ΙΚΗ 
SERVICES ΕΠΕ» 

16. την αριθµ 379/08-4-2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής 
του οικονοµικού φορέα «ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» 

17. Την υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών για τη συµµόρφωση επί αποφάσεων 
της ΑΕΠΠ 

18. την αριθµ     150/13-05-2019  ΑΟΕ η οποία ακυρώνει την    11/2019 ΑΟΕ και 
ανακηρύσσει την εταιρία «ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» προσωρινή ανάδοχο µε 
προσφερόµενη τιµή 139.904,55 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. σύµφωνα 
µε την υπ΄αριθµ 379/2019  Απόφασης της ΑΕΠΠ 

19. Την από 17-05-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 
την εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
Η πρόσκληση απεστάλη ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

20. Την από 23.05.2019 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

21. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 20410/24.5.2019 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε έντυπη 
µορφή).  

22. Το Πρακτικό Νο. 3 (04-06-2019 δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 426/2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο «…..Με την υπ’ αρ. 39292/4422/13.11.2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε α/α 66214 µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.Με την υπ’ αριθµ. 11/29.1.2019 
(Α∆Α: 6Π8ΣΩ93-8ΡΠ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 / 4.1.2019 
και Νο2 / 14.1.2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισµού η εταιρεία 
3G Facilities Services ΑΕ.Κατά της ανωτέρω Απόφασης προσέφυγε η εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ µε την Γεν. Αρ. Κατ. ΑΕΠΠ 189/14.2.2019 προσφυγή.Με την υπ’ 
αριθµ. 379/8.4.2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιµάκιο) η ανωτέρω προσφυγή έγινε 
δεκτή και ακυρώθηκε η υπ’ αριθµ. 11/2019 ΑΟΕ κατά το µέρος που αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία 3G 
Facilities Services ΑΕ.Σύµφωνα µε το άρθρο 367/Ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται στις 
αποφάσεις τις ΑΕΠΠ.Με νέα απόφασή της υπ’ αριθµ. 150/13.5.2019 (Α∆Α: 6ΤΞΝΩ93-Ν9Ξ) η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου ακύρωσε την 11/2019 ΑΟΕ κατά το µέρος που αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία 3G Facilities Services 
ΑΕ και ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισµού την εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ.Στις 17.5.2019 απεστάλη µέσω συστήµατος η Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης για τον εν λόγω διαγωνισµό στον προσωρινό ανάδοχο ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ, όπως αυτός αναδείχθηκε µε την 150/13.5.2019 (Α∆Α: 6ΤΞΝΩ93-Ν9Ξ) ΑΟΕ.Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνεδρίασε σήµερα 31.5.2019 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος καταχώρησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 20410/24.5.2019.Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν 
σύµφωνα  µε το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 
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Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
1. Ποινικά Μητρώα ∆ιαχειριστών εν ισχύ (παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης) 
2. Φορολογική Ενηµερότητα εν ισχύ 
3. Ασφαλιστικές Ενηµερότητες εν ισχύ 
4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου για την πλήρωση των κριτηρίων των παρ. 2.2.9.2 & 2.2.3.4 της διακήρυξης  
5. Ένορκη Βεβαίωση σχετικά µε την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.4 της διακήρυξης 
6. Ένορκη Βεβαίωση σχετικά µε την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.2 της διακήρυξης 
7. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ µε ΚΑ∆ 
8. Ισολογισµοί 
9. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προς τρίτους εν ισχύ 
10. Συµβάσεις σχετικές µε το έργο της σύµβασης 
11. Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 
12. Καταστάσεις Προσωπικού (Ετήσιος Ε4 Εργάνη 2018) 
13. Εξοπλισµός ειδών ατοµικής προστασίας  
14. Άδεια και Ασφάλεια Οχήµατος εν ισχύ 
15. ISO (9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2017/ΕΛΟΤ 1801:2008) 
16. Νοµιµοποιητικά Έγγραφα (ΦΕΚ, Καταστατικό, Τροποποιήσεις) 
Στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού τα υποβληθέντα έχουν ως εξής: 

1. Υ∆ Μη υπεργολαβίας 
2. ISO 
3. Υ∆ Επίσκεψης στους χώρους που θα εκτελεστεί το έργο 
4. ∆ιαδικασίες – Εγχειρίδια – Μελέτες 
5. Νοµιµοποιητικά έγγραφα 
6. Εξοπλισµός 
7. Άδεια και ασφάλεια οχήµατος 
8. Υ∆ µέσου ετήσιου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (2015-2018) 
9. Ποινικά Μητρώα 
10. Καταστάσεις Προσωπικού 
11. Υ∆ σχετικά µε τη µη συνδροµή των λόγω αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.4 της διακήρυξης και του άρ. 74 Ν. 4412/2016 και 

των δύο διαχειριστών 
12. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (2015-2018) 
13. Πελατολόγιο 
14. Ασφαλιστήριο 
15. Ασφαλιστικές Ενηµερότητες 
16. Συµβάσεις 
17. Υ∆ ΣΕΠΕ (παρ. 2.2.3.2 της διακήρυξης) 
18. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου 
19. Ένορκη Βεβαίωση 
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2  
‘’ Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών Εργασιών 
Οδοκαθαρισμού και Συντήρησης Καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων) των επτά Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου στην εταιρεία ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με έδρα Σ. Καραγιώργη 10 Ν. Ηράκλειο ΤΚ 14121, ΑΦΜ: 
099955849 ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ E-mail: anodiki@msn.com με προσφερόμενη συνολική τιμή 112.826,25€ ΦΠΑ 24% 
27.078,30€ σύνολο  139.904,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
 Προµηθευτής Περιγραφή Τιµή σε € µε ΦΠΑ 24% 

1 ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

1. ∆απάνη Μισθοδοσίας Προσωπικού  

∆ιοικητικό Κόστος 

 

2. Αναλώσιµα 

 

3. Έξοδα Αυτοκινήτου 

 

4. Εργολαβικό Όφελος & Κρατήσεις 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

101.574,48€ 

 

5078,73€ 

 

9.929,92€ 

 

10.719,80€ 

 

12.601,62€ 

 

 

139.904,55€ 

 
…………………………………………………….» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση του Πρακτικού Ν.ο3 (04-06-2019  ∆ικαιολογητικών 
κατακύρωσης)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ 099955849 ∆ΟΥ 
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  . µε έδρα στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής  , Στ. Καραγεώργη 
10, Ηράκλειο Αττικής   Τ.Κ. 14121,  τηλ: 210-2711067, e-mail: 
anodiki@msn.com µε προσφερόµενη τιµή 139.904,55 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού αναδόχου  σύµφωνα µε 
την υπ΄αριθµ 379/2019  Απόφασης της ΑΕΠΠ . 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων 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  
� Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 
� του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  
� την υπ’ αριθ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
� την 383/26-06-2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� της αριθ. µε Α∆Α: 7ΘΥΧΩ93-ΛΥΥ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης    
� την αριθ. 426/06-11-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 39292/4422/13-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου  
� την αριθ.  11/29-01-2019  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� τη µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 189/14.02.2019 Προδικαστική Προσφυγή 

της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» κατά της 
11/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
� το  από 23-02-2019 αίτηµα Παρέµβασης της εταιρείας «3G FACILITIES 

SERVICES ΑΕ.» προς την ΑΕΠΠ για την απόρριψη της 
189/14.02.2019 Προδικαστικής Προσφυγής 
�  το αριθ. 10924/01-03-2019  έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  µε τις 

απόψεις της ∆ιοίκησης επ’ αυτής. 
� το από 12-3-2019 Υπόµνηµα – Αντίκρουσης της εταιρίας «ΑΝΟ∆ΙΚΗ 

SERVICES ΕΠΕ» 
� το αριθ. 12731/18-03-2019  έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  µε τις 

«Απόψεις επί του Υποµνήµατος – Αντίκρουσης 12-03-2019 της εταιρίας 
«ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» 
� την αριθµ 379/08-4-2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής 

Προσφυγής του οικονοµικού φορέα «ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» 
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� Την υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών για τη συµµόρφωση επί 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ 
� την αριθ. 150/13-05-2019  ΑΟΕ η οποία ακυρώνει την 11/2019 ΑΟΕ 

και ανακηρύσσει την εταιρία «ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» προσωρινή 
ανάδοχο µε προσφερόµενη τιµή 139.904,55 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 379/2019  Απόφαση της ΑΕΠΠ 
� Την από 17-05-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  
� Την από 23.05.2019 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
� Τα  υπ’ αριθ. πρωτ 20410/24.5.2019 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 

έντυπη µορφή).  
� Το Πρακτικό Νο. 3 (04-06-2019 δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης δήλωσε παρών κατά την ψηφοφορία για τους 

λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ν.ο3 (04-06-2019 ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης)  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για «Παροχή υπηρεσιών εργασιών, 
οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ 
κοινοχρήστων χώρων των επτά  δηµοτικών  ενοτήτων  του ∆ήµου». 
 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ 099955849 ∆ΟΥ 
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής, Στ. Καραγεώργη 
10, Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 14121, τηλ:210-2711067, e-mail: 
anodiki@msn.com µε προσφερόµενη τιµή 139.904,55€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ως οριστικό ανάδοχο σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθ. 379/2019  Απόφασης της ΑΕΠΠ. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαυγεια». 

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. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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