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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 26ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..84/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..8ης/26-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .26η Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
11625/22-3-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.608,40€ 
για καταβολή νόµιµων τόκων βάσει της υπ’ αριθµ. 98/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (7.956,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ∆ιαταγών 
Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή απόφασης – Έγκριση δαπανών 
και  διάθεση πιστώσεων».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».  
� ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV): 90611000-3  - Α∆ΑΜ: 
17REQ002203511 και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και 
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χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια)».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς για ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25ης Μαρτίου 
2018».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 13ο:«Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση (για την Αποκατάσταση Πυλώνα 
Φωτισµού λόγω Ζηµιάς και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών 
Προβολέων στους Ιστούς του ∆ηµοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆. Ε. 
Σταµάτας για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Ζηµιάς), Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Ποσού».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 8ης Μαρτίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 
1.150.000,00€ (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήµατος συµβιβασµού της εταιρείας 
‘ANAGLIFO STAMPA’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση  Παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο 
σταθµών διοδίων σε ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00€  Α∆ΑΜ : 
18REQ002815244 CPV 98300000-6».  
ΘΕΜΑ 18ο:« Λήψη απόφασης περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα 
µέσα».  
ΘΕΜΑ 19ο:«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
& ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..84/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV): 90611000-3  - Α∆ΑΜ: 
17REQ002203511 και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος 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. την αριθµ 94/11-05-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. την αριθµ     369/12-12-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης, στον Κ.Α. i) 20.6277.0005 µε την ονοµασία «παροχή 
υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισµού & συντ/σης 
καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δηµ. 
κοινοτήτων του ∆ήµου» µε ποσό 79.963,88  (ΑΑΥ 853 β) η από 36/2017 
Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και η τροποποίηση αυτής  και γ) οι όροι 
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 42309/3764/19-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 51191) 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. 

22/12/2017 22/12/2017 
 

22/01/2018 
Ωρα 15:00 
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Την ∆ευτέρα στις  26/01/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Παροχή 
υπηρεσιών εργασιών Οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας 
∆ήµου ∆ιονύσου » που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 369/12-12-2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις 
εξής εταιρίες: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

18/01/2018 14:57:14 

 
7. την αριθµ     38/20-02-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία 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 65.518,45€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 
ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης.  

8. Την από 23-02-2018 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.  

9. Την από 02.03.2018 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

10. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 8256/06-03-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 
έντυπη µορφή).  

11. Το Πρακτικό Νο. 3 (9775/15-3-2018 δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 369/2017 (που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο «………Στον 
Άγιο Στέφανο, σήµερα 12-03-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30πµ, στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 369/12-12-2017 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε 
ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος  στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αριθµό  51191 της διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου µε αρ.πρωτ.: 42309/3764/19-12-17, για την «Παροχή 
υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού και συντήρησης 
καθαριότητας» προϋπολογισµού 79,963,88€ συµπ. ΦΠΑ. Με το 
Πρακτικό Νο2 της  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας 
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«ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» ΑΦΜ 099955849, ∆ΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, µε 
προσφερόµενη συνολική τιµή 65.518,45€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 
Με την υπ΄αριθ. 38/20-02-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.Σε συνέχεια της 38/20-02-2018 ΑΟΕ, απεστάλη στην 
εταιρεία «ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ»,  µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική 
πρόσκληση στις 23-02-2018 µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, 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 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης , καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4.-2.2.8. αυτής. Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω 
δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να 
προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.Η ανωτέρω πρόσκληση, 
όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 18-10-2017. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά 
την 02-03-2018 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη 
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  06.03.2018 (αρ. Πρωτ 8256). 
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Η Επιτροπή προχώρησε 
στις 08.03.2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ  
5. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΙΑΒΗΣ ΟΡΦΕΑΣ) 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΙΑΒΗ ∆ΑΝΑΗ) 
9. ΕΒΕΑ 
10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ  
12. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
14. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
15. Α∆ΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
16. ISO 
17. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
18. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις 12.03.2018 και στην  αποσφράγιση 
του αριθ. πρωτ. 8256/06.03.2018 φακέλου των επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και 
ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
1 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  
2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 
4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ  
5 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΙΑΒΗΣ ΟΡΦΕΑΣ) 
7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΙΑΒΗ ∆ΑΝΑΗ) 
9 ΕΒΕΑ 
10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ  
12 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
15 Α∆ΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
16 ISO 
17 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
18 ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή 
να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού και 
συντήρησης καθαριότητας, «ΑΝΟ∆ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» ΑΦΜ 
099955849, ∆ΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
65.518,45€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 
 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Προσφορά  

(EUR) 

ΦΠΑ 

24%(EUR) 

Προσφορά µε ΦΠΑ 24% 

(EUR) 

1 ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

87127 52.837,46 12.680,99 65.518,45 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…..» 
 
Το Πρακτικό Νο3 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

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

1. Την  έγκριση του Πρακτικού Ν.ο3 (9775/15-3-2018 ∆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 65.518,45€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού αναδόχου  καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
των τεχνικών προδιαγραφών  και συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης 

  
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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 
� την αριθ. 94/11-05-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 
� την αριθ. 369/12-12-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 42309/3764/19-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  
� την αριθ. 38/20-02-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την από 23-02-2018 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.  
� Την από 02.03.2018 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
� Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 8256/06-03-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 

έντυπη µορφή).  
� Το Πρακτικό Νο. 3 (9775/15-3-2018 δικαιολογητικών κατακύρωσης) 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ν.ο3 (9775/15-3-2018 ∆ικαιολογητικών 

κατακύρωσης)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». 
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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 €65.518,45 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως οριστικού αναδόχου  καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
των τεχνικών προδιαγραφών  και συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης 

 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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