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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 5ης-3-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..68/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 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. 10892/1-3-
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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση 
πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών 
σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας 
∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού 
συνεργάτη».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική 
δίκη».  
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».  
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  

∆ιαγωνισµού και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση 
«Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»».  

ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος 
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού  Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) 
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Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου για λήψη σχετικής  απόφασης από την  Οικονοµική Επιτροπή». 
ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 
31/12/2018».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιανουαρίου  2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..68/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  

∆ιαγωνισµού και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση 
«Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του 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. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
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4. Τις υπ’ αριθ. 72/11.04.2017 και 261/20.10.2017 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τις οποίες  εγκρίθηκε η διενέργεια των υπηρεσιών . 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38252/21.11.2017  µελέτη του Τµήµατος Ανθρώπινου 
∆υναµικού που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης 
διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας  , το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002452413 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ002478260 

8. Την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη για αµοιβή του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας ποσού 
28.146,02€ και η διάθεση πίστωσης 404,03 σε βάρος του  Κ.Α. 
30.6117.0006 µε τίτλο «Αµοιβή Ιατρού Εργασίας», (ΠΑΥ 896/2017) (Α∆Α 
6Η7ΗΩ93-ΞΟ∆) και διάθεση πίστωσης ποσού 768,72€ σε βάρος του Κ.Α. 
30.6112.0002 µε τίτλο «Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» », (ΠΑΥ 902/2017) 
(Α∆Α 72ΚΡΩ93-ΕΦΟ) προϋπολογισµού ο.ε. 2017, τα υπόλοιπα ποσά θα 
βαρύνουν τους προϋπολογισµούς ο.ε.  2018,2019 β) η υπ’ αριθ. πρωτ. 
38252/21.11.2017  µελέτη του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας και δ) η συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού  

9. Την υπ’ αριθ. 27/06.2.2018 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκαν οι δαπάνες 
και η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2018 για τις συνεχιζόµενες 
δαπάνες του ∆ήµου  

10. Την υπ’ αριθ. 171/2018 (Κ.Α.Ε. 30.6117.0006) απόφαση ανάληψης 
δέσµευσης (Α∆Α: ΩΠΚΜΩ93-ΚΤΑ)  

11. Την υπ’ αριθ.  68/12.03.2018 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α)  το 
πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού β) η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Β 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» γ) η ανακήρυξη της οµάδας Α 
«Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» ως άγονες  και η συνέχισή του διαγωνισµού 
µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού δ) οι επισυναπτόµενοι όροι 
της  διακήρυξης και δ) η παραµονή της επιτροπή διενέργεια και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού όπως είχε συγκροτηθεί µε την υπ’ αριθ. 
384/20.12.2017 απόφαση Ο.Ε.  

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10733/1304/19.03.2018 διακήρυξη(επαναληπτικός) 
13. Την υπ’αριθ. 284/26.06.2018 

Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α)  το 
πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού β) η ανακήρυξη της οµάδας Α «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» 
ως άγονη  και η συνέχισή του διαγωνισµού µε τη διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισµού δ) οι επισυναπτόµενοι όροι της  διακήρυξης και 
δ) η παραµονή της επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού 
όπως είχε συγκροτηθεί µε την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση Ο.Ε.  

14.  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 22923/2659/04.07.2018 διακήρυξη 
(18PROC003378667) 
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15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 40203/20.11.201 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

16.  Την υπ’ αριθ. 458/27.11.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , µε την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτοπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχός.  

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6673/4.02.2019 Πρακτικό Νο 2   της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο :  

 
«…Με το υπ’αριθµ.πρωτ. 40203/20-11-2018 πρακτικό Νο1 διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» η παρούσα επιτροπή 
πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού την εταιρεία: 

RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ µε ΑΦΜ 800758740 ∆.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως 
προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας” της 
διακήρυξης και µέχρι το ποσό των 7.773,08€ προ ΦΠΑ (9.638,62€ συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ).  
 
Με την υπ΄αριθ. 458/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και ανακηρύχθηκε η εταιρεία RMS RISK MANAGEMENT 
SYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
ως προσωρινή ανάδοχος. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η ανωτέρω 
προσωρινή ανάδοχος κλήθηκε από 12/12/2018 από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,  τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε, εµπρόθεσµα στην υπηρεσία, σφραγισµένο 
φάκελο δικαιολογητικών (αρ.πρωτ. 44535/21-12-2018).  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε την 15η Ιανουαρίου 2019, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00µ.µ.,σε τακτική συνεδρίαση προκειµένου να προβεί 
στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που 
υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος και διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά, που 
απεστάλησαν από την εταιρεία RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS, είναι 
τα εξής : 
 
1) Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς επικυρωµένο το γνήσιο της υπογραφής από 
αρµόδια αρχή) του νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΥ ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος µου απόφαση αποκλεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016). 
2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αρ.πρωτ. 437796/05-12-2018). 
3) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο (αρ.πρωτ. 
66019072/18-12-2018). 
4) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο (αρ.πρωτ. 
66019084/18-12-2018). 
5) Μία εκτύπωση Προσωποποιηµένης Πληροφόρησης από την Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) για τα στοιχεία µητρώου της επιχείρησης 
RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 
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6) Μία εκτύπωση Προσωποποιηµένης Πληροφόρησης από την Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) για τα στοιχεία µητρώου του διαχειριστή κ. 
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της επιχείρησης RMS RISK MANAGEMENT 
SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 
7) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (αρ.πρωτ. 635146/18-12-2018). 
8) Ηλεκτρονική εκτύπωση Γενικού Πιστοποιητικού από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. 
του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (αρ.πρωτ. 
681139.974995/22-10-2018). 
9) Αντίγραφο της από 30-12-2017 Τροποποίησης Καταστατικού της 
επιχείρησης RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, όπως είναι καταχωρηµένο στη µερίδα ΓΕΜΗ της 
εταιρείας. 
10) Αντίγραφο του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της επιχείρησης RMS 
RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, όπως είναι 
καταχωρηµένο στη µερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχουν προσκοµιστεί τα 
παρακάτω δικαιολογητικά από αυτά που προβλέπει η υπ΄αριθ. 
2659/22923/04-7-2018 ∆ιακήρυξη στο άρθρο 2.2.9.2. : 
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους-
µέλους για το αν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου (παρ. 2.2.9.2.Β.1.β. και παρ.2.2.3.4 
β ∆ιακήρυξης). 

2) Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου (επικυρωµένη από αρµόδια 
αρχή) αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά 
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές (παρ. 2.2.9.2.Β.1.β. ∆ιακήρυξης). 

3)Πιστοποιητικό από τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Αν το κράτος-µέλος 
ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1. και 2.2.3.2. και στην περίπτωση β΄της 
παραγράφου 2.2.3.4., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, υπό υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστειµένος ο οικονοµικός φορέας 
(παρ.2.2.9.2.Β.1.β. και παρ. 2.2.3.2.β. ∆ιακήρυξης). 

4) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
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εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισµού (παρ. 2.2.9.2.Β.1.β. ∆ιακήρυξης). 

5) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (παρ. 
2.2.9.2.Β.1.γ. ∆ιακήρυξης). 

 
Η προσωρινή ανάδοχος ενηµερώθηκε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία την 16-
01-2019 για την προσκόµιση των προαναφερόµενων δικαιολογητικών εντός 
πέντε (5) ηµερών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2. της ∆ιακήρυξης. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε από το Τµήµα Προµηθειών σφραγισµένο 
φάκελο µε συµπληρωµατική προσκόµιση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(αρ.πρωτ. 4568/21-01-2019) και επιπλέον µια ηλεκτρονική εκτύπωση Γενικού 
Πιστοποιητικού της υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εµπορικού & Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών (αρ.πρωτ. 738590.1061085/22-01-2019).  
 
Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών που  υποβλήθηκαν διαπίστωσε ότι εξέλειπε το 
προαναφερόµενο υπ΄αριθ. 1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους-µέλους για το αν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου (παρ. 2.2.9.2.Β.1.β. και παρ.2.2.3.4 β ∆ιακήρυξης). 
 
Βάσει των ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν έχει 
ενηµερωθεί για ενδεχόµενο αίτηµα εκ µέρους του προσωρινού αναδόχου για 
επιπλέον αιτιολογηµένη παράταση της προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης - όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της ∆ιακήρυξης - 
γνωµοδοτεί προς τη Οικονοµική Επιτροπή αρνητικά ως προς την κατακύρωση 
του διαγωνισµού στην εταιρεία RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS 
ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ λόγω µη προσκόµισης δικαιολογητικού 
κατακύρωσης. Συγκεκριµένα, δεν προσκοµίστηκε το Πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους-µέλους για το αν τελεί 
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου (παρ. 2.2.9.2.Β.1.β. και παρ.2.2.3.4 β ∆ιακήρυξης). 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα….» 
 



7 

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

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 

 
2.- Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας « RMS RISK 
MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»καθώς δεν 
προσκόµισε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
3.- Την ανακήρυξη της οµάδας Α  «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας»  
ποσού 9.696,80€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ,ως άγονη, και τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό , µε 
ίδιους όρους και ίδια µελέτη .  
 
4.- Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να παραµείνει ίδια, όπως αυτή 
συγκροτήθηκε µε την  υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
 

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

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Το 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  
� Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

∆ήµαρχου. 
� Τις υπ’ αριθ. 72/11.04.2017 και 261/20.10.2017 Αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38252/21.11.2017 µελέτη του Τµήµατος 

Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
� Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α∆ΑΜ: 

17REQ002452413 
� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος 

Α∆ΑΜ:17REQ002478260 
� Την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  
� Την υπ’ αριθ. 27/06.2.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  
� Την υπ’ αριθ. 171/2018 (Κ.Α.Ε. 30.6117.0006) απόφαση ανάληψης 

δέσµευσης (Α∆Α: ΩΠΚΜΩ93-ΚΤΑ)  
� Την υπ’ αριθ.  68/12.03.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10733/1304/19.03.2018 διακήρυξη 

(επαναληπτικός) 
� Την υπ’ αριθ. 284/26.06.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22923/2659/04.07.2018 διακήρυξη 

(18PROC003378667) 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 40203/20.11.201 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
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� Την υπ’ αριθ. 458/27.11.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχός.  
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6673/4.02.2019 Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» . 

 
2.- Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «RMS RISK 
MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» καθώς δεν 
προσκόµισε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
3.- Ανακηρύσσει την οµάδα Α «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» ποσού 
9.696,80€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, ως άγονη, και διατάσσει  
τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό, 
µε ίδιους όρους και ίδια µελέτη .  
 
4.- Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραµένει ίδια, όπως αυτή συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί 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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

 


