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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών». 

Στα Σπάτα σήμερα 21 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 16532/17-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη τα συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπληρωμ. Μέλος τα Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος τα Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 
Καμία. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού το πρακτικό κατακύρωσης αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών 
Δομών», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στα Σπάτα σήμερα 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα διαγωνισμών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 163/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
προβεί στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών» (Αριθμ. 
Διακήρυξης 202/13682/22-04-2019), σύμφωνα με την 177/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Λεντάρη Μαριέττα, κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών, πρόεδρος της επιτροπής 
2) Τούντα Ελένη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος 
3) Πρίφτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, τακτικό μέλος 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.11/21-05-2019 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 191/2019 
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1. Η Επιτροπή άνοιξε το φάκελο των δικαιολογητικών που κατατέθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο με 
Α.Π. 16220/15-05-2019 μετά από την με Α.Π. 16078/14-05-2019 αποσταλθείσα πρόσκληση της επιτροπής 
διαγωνισμού.  
 
2. Συγκεκριμένα, από την εταιρεία NOUS CONSULTING ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, προσωρινό 
ανάδοχο κατατέθηκαν τα εξής: 
 

Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (10/04/2019) 
2. Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (28/03/209) 

περί εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο 
3. Πίνακας συναφών έργων φορέων ΟΤΑ και Ιδιωτικών φορέων για την παροχή 

υπηρεσιών  
4. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (αρ. πιστοπ. 00-134-25 Α) 
5. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (αρ. πιστοπ. 00-134-25 Ε) 
6. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 (αρ. πιστοπ. 00-134-25 C) 
7. Ανακοίνωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με το 

καταστατικό της εταιρείας 
8. Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: η εταιρεία διαθέτει το 

απαραίτητο προσωπικό 
9. Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
ν.4412/2016  

10. Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: δε συντρέχουν οι λόγοι της 
παραγράφου 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ της διακήρυξης 

11. Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: δε συντρέχουν οι λόγοι της 
παραγράφου 2.2.3.4 της διακήρυξης 

12. Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται η γνησιότητα και ακρίβεια των 
δικαιολογητικών 

13. Βεβαίωση Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) περί μη οφειλής 
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό με ημερομηνία έκδοσης 
02/05/2019 

14. Βεβαίωση Περιφερειακής Δ/νσης Μη Μισθωτών περί μη οφειλής 
ασφαλιστικών εισφορών της νομίμου εκπροσώπου, με ισχύ έως 30/09/2019 

15. Αποδεικτικό ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περί βεβαίωσης 
ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο, με ισχύ έως 2/07/2019 

16. Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνονται οι φορείς ασφάλισης. 
 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η εταιρία NOUS CONSULTING ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη. 
Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αξιολογεί αυτά επαρκή και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
 
Αναλυτικά και σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 “Αποδεικτικά μέσα” της προκήρυξης: 

 Για την απόδειξη των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης αξιολογείται το δικαιολογητικό 1 
του ανωτέρω πίνακα 

 Για την απόδειξη των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ της διακήρυξης 
αξιολογείται το δικαιολογητικό 13, 14 & 10 του ανωτέρω πίνακα  

 Για την απόδειξη των κριτηρίων της παρ. 2.2.3.4 της διακήρυξης αξιολογούνται τα δικαιολογητικά 
11 του ανωτέρω πίνακα. 

 Για την απόδειξη του κριτηρίου της παρ. 2.2.3.8 της διακήρυξης αξιολογείται το δικαιολογητικό 8 
του ανωτέρω πίνακα 

 Για την απόδειξη του κριτηρίου Β2 της διακήρυξης αξιολογείται το δικαιολογητικό 2 του ανωτέρω 
πίνακα. 
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 Για την απόδειξη του κριτηρίου Β4 της διακήρυξης αξιολογείται το δικαιολογητικό 3 του ανωτέρω 
πίνακα 

 Για την απόδειξη του κριτηρίου Β5 της διακήρυξης αξιολογείται τα δικαιολογητικά 4, 5, 6 του 
ανωτέρω πίνακα 

 Για την απόδειξη του κριτηρίου Β6 της διακήρυξης αξιολογείται το δικαιολογητικό 2 & 7 του 
ανωτέρω πίνακα 
 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 163/2019 (ΑΔΑ: ΨΙ17Ω1Χ-ΝΞΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - Διακήρυξη  
2. την υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-377/2019 

5. την 177/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
6. τα με Α.Π. 16220/15-05-2019 δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο όπως 

αναφέρονται ανωτέρω 
Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της εταιρίας NOUS CONSULTING ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ως οριστικού 
αναδόχου της υπηρεσίας. με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών»  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την ανωτέρω υπηρεσία στην εταιρεία 
με την επωνυμία «NOUS CONSULTING ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», έναντι ποσού 46.569,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 191/2019. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
3. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
4. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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