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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  ∆ροσιά ,    8-12-2016 
   

   
Ταχ. ∆/νση: Γρ. Λαµπράκη 19 ∆ροσιά   
Τ.Κ.: 145 72 ∆ροσιά   
Τηλέφωνο: 2132140111   
Αριθ. Fax: 2108136129   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 349/2016 Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών 

χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016 » συνολικής δαπάνης 17.900,64 Ευρώ  µε ΦΠΑ. 

 

 Στα γραφεία της ∆.Ε ∆ροσιάς του ∆ήµου ∆ιονύσου όπου στεγάζεται η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , 

συνήλθε σήµερα 8 ∆εκεµβρίου 2016 , ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11.00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

κ΄ αξιολόγησης των αποτελεσµάτων για την  ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

31691/14.11.2016 πρόσκληση   αποτελούµενη από τους: 

 

1. Κουρουπάκη Αγγελική , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

2. Αναγνωστοπούλου Παν. , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Βουτσινά Στέλλα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως  Μέλος, 

προκειµένου να γνωµοδοτήσει για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της 

αναφερόµενης υπηρεσίας NERCO ΧΛΥΚΑΣ κ΄ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της :  

1. Την µε αρ. 369/29.11.2016 απόφ. Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 22.11.2016 Πρακτικού 

της Επιτροπής Αξιολόγησης και κατακύρωσης του αποτελέσµατος  για την ανάθεση της υπηρεσίας , 

2. Το µε αρ. πρωτ. 33832/5.12.2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  « Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών » , 

3. Το µε αρ. πρωτ.34309/8.12.2016 έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά , 

4.Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103  του ν. 4412/2016 περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας  

  

Προχωρεί στο έλεγχο των υποβληθέντων νοµιµοποιητικών εγγράφων της παρ. 6 της µε αρ. πρωτ.  

31691/14. 11.2016 Πρόσκλησης που είναι : 

 

● Μελετητικό πτυχίο σε ισχύ 
● Νόµιµη εξουσιοδότηση προς υπογραφή της σύµβασης 
● Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ 
● Ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύ 
● Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης , οπό το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε 
αδίκηµα , σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τέλεση σοβαρού 
επαγγελµατικού παραπτώµατος ή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια 
Χρεωκοπία. 
 



  
 

 
● Πιστοποιητικό αρµόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ανάκληση άδειας λειτουργίας του πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή δικαστική συµπαράσταση ή 
προπτωχευτική διαδικασία(στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο) ή προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, θέσης σε δικαστική συµπαράσταση ή 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προσκοµίστηκαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά . 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση της υπηρεσίας στην εταιρεία NERCO ΧΛΥΚΑΣ ΄κ 

Συνεργάτες Α.Ε.Μ .          

 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ          ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ.  

 

 

 

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ 

 

  
  

 


