
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 22αν του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7511/18-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα,  

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Λάβδα Ελένη, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Πλατάκου 

Ελένη.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού  

για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων  

του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του και σε συνέχεια των αντίστοιχων πρωτοβουλιών 

που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος θα διοργανώσει και φέτος το καλοκαίρι, πρόγραμμα 

φιλοξενίας παιδιών (ηλικίας 8-16 ετών) απόρων οικογενειών κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, παιδιών 

ανέργων ή ανασφάλιστων οικογενειών, παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιών με γονείς ΑΜΕΑ, παιδιών 

πολυτέκνων οικογενειών και γενικότερα παιδιών οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα με 
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δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση να επωμισθούν τα έξοδα φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικές 

κατασκηνώσεις.  

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από ειδική επιτροπή του Δήμου που έχει οριστεί με την 

υπ΄αριθμ.73/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΠΤΟΩΗ8-5Μ9)  με βάση τα κριτήρια που 

έχουν οριστεί με την ίδια απόφαση. 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνέταξε την υπ’ αριθμ.5/2018 

μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 67.702,50 €, η οποία καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ002960901 2018-04-18 

Με την υπ’ αριθμ.86/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΜΣΩΗ8-ΗΡΩ) εγκρίθηκε η 

δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 67.702,50 σε βάρος του ΚΑ 15.6474.0002, του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2018. 

Με την υπ’ αριθμ.120/2018 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε: την παροχή της 

υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές 

κατασκηνώσεις», με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.5/2018 

μελέτης της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης και καθόρισε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού.  

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.5993/17-05-2018 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ κατά την ίδια ημερομηνία (ΑΔΑΜ:18PROC003114304). 

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΛΨ1ΩΗ8-ΦΟΑ) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά την 01-06-2018, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 π.μ. έως ώρα 

11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση το από 04/06/2018 

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, το οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ 

αρ.162/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΗ8—07Ο). Με την ως άνω απόφαση ανεδείχθη η μοναδική 

συμμετέχουσα εταιρεία ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε., ως προσωρινός ανάδοχος 

του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 117 του ν.4412/2016 η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης. Το ως άνω πρακτικό καθώς και η υπ’ αρ. 162/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής κοινοποιήθηκαν στις 12-06-2018, στην εν λόγω εταιρεία, με το υπ’ αρ.πρωτ.7239/12-06-2018 

διαβιβαστικό έγγραφο.  

Ακολούθως, σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στον 

προσωρινό ανάδοχο, η υπ’ αρ.πρωτ.7241/12-06-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ανταποκρινόμενη στην ως άνω πρόσκληση, η εταιρεία ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. 

ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε., κατέθεσε εμπρόθεσμα τον υπ’ αρ.πρωτ.7309/14-06-2018 σφραγισμένο φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αποσφράγιση του οποίου έγινε στις 19/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ. από την 

αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 
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«Στο Ψυχικό, την 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα Ψυχικού η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 268/07-12-2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ευστάθιος Ρεστέμης  – Πρόεδρος 

2) Παύλος Τσιμογιάννης  -Τακτικό Μέλος 

3) Ελένη Ελένη-Τακτικό Μέλος 

Με το από 04/06/2018 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας : 

«Εξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων  του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» (αριθμ. 

Διακήρυξης 5993/17-05-2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της  εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» –Αφίδνες  Αττικής , ως προσωρινού αναδόχου. 

Με την υπ΄αριθ. 162/08-06-2018 με ΑΔΑ 6ΙΟΗΩΗ8-07Ο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. 

ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

–Αφίδνες  Αττικής, κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 7241/12-06-2018 πρόσκληση του Δημάρχου   να 

προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 11 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 12-06-2018. Ο προσωρινός ανάδοχος 

κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 14-06-2018 με αρ.πρωτ. 7309, 

συνεπώς εμπροθέσμως.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο της αριθμ. 1942/18-05-2018 απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής στην 

εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2018.  

2. Αντίγραφα ποινικών μητρώων των διαχειριστών.   

3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ. 9819/2018 περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης της 

εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» –Αφίδνες  Αττικής.   

4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ. 9820/2018 και 9821/2018 για τους Σαμακλή Δήμητρα του 

Αναστασίου και Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αθανασίου αντίστοιχα περί μη κήρυξης σε κατάσταση 

πτωχεύσεως και Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ. 20331/2018 και 20332/2018 για τους 

Σαμακλή Δήμητρα του Αναστασίου και Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αθανασίου αντίστοιχα. Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πρωτ. 20330/2018 για την εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. 
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ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

–Αφίδνες  Αττικής περί μη θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση. 

5. Πιστοποιητικά της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών του Τμήματος Εκτέλεσης Αποφάσεων με αρ. πρωτ. 

1483/07-05-2018 και 1480/07-05-2018 για τους Σαμακλή Δήμητρα του Αναστασίου και Ασημακόπουλο 

Νικόλαο του Αθανασίου αντίστοιχα περί μη δίωξής τους ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.   

6. Υπεύθυνη Δήλωση- έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπων. 

7. Το με αριθ. πρωτ. 3779/02-05-2018 πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

8. Το με αρ. πρωτ. 582337.829875/19-05-2018 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.-Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. 

9. Πιστοποιητικό από την ΑΑΔΕ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 64917954/25-5-2018  από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

10. Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές  ΕΦΚΑ, ΕΤΑΑ από το οποία προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

11. Υπεύθυνη Δήλωση περί ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στους 

φορείς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ-Τομέας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) 

12. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 4412 του 

2016 και των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της 5993/17-05-2018 διακήρυξης. 

13. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων με αρ. πρωτ. 4108/2018 και 

4109/2018 για τους Σαμακλή Δήμητρα του Αναστασίου και Ασημακόπουλο Νικόλαο του Αθανασίου αντίστοιχα 

περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση και Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος 

Ασφαλιστικών Μέτρων με αρ. πρωτ. 4107/2018 για τη εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. 

ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

–Αφίδνες  Αττικής περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση. 

14.  Ένορκη βεβαίωση 83/2018 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα περί μη επιβολής προστίμων της εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» –Αφίδνες  Αττικής. 

15. Ιδιωτικό Συμφωνητικό (καταστατικό) σύστασης ομόρρυθμου εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. 

ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ» –Αφίδνες  Αττικής και καταχώρησής του στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 5387/2011 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και έχοντας υπόψη το άρθρο 

11 της διακήρυξης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης), διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης 5993/17-05-2018. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να  κατακυρωθεί η παροχή 

της υπηρεσίας : «’Εξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων  του Δήμου σε παιδικές 

κατασκηνώσεις» στην εταιρεία   «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» –Αφίδνες  Αττικής, γιατί κατέθεσε 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 της διακήρυξης 5993/17-05-

2018». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή: 

ΑΔΑ: 6Κ2ΝΩΗ8-ΞΦ7



 

 «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: «Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα».  

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής, οι διατάξεις του άρθρου 127 του 

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: 

« 1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 

μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Με την άπρακτη πάροδο 

της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο».  

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το από 19-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας 

παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» και 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές 

κατασκηνώσεις», στην εταιρεία: ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε., με 

τον διακριτικό τίτλο ‘Κατασκηνώσεις Ν. Ασημακόπουλου Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ’, 29ο 

χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αφίδνες Αττικής Τ.Κ. 190 14, ΑΦΜ: 997691259, ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, αντί ποσού 25,50 € ανά άτομο ανά ημέρα για φιλοξενία, ψυχαγωγία και σίτιση 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, φόρων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι μέχρι 

του ποσού των 67.702,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη 

φιλοξενία, ψυχαγωγία και σίτιση 177 συνολικά παιδιών για δεκαπέντε (15) ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε γονέας θα καταβάλει μια συμβολική συμμετοχή (:4,50 ευρώ) ανά 

ημέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.5/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: 6Κ2ΝΩΗ8-ΞΦ7



 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72  παρ. 1ε και παρ. 4 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 105 παρ. 1, 117 παρ. 3, 127, 221 και 376 παρ. 11 του Ν.4412/2016, 

4. Την υπ΄αριθμ.73/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

5. Τις υπ’ αριθμ.268/2017, 86/2018, 120/2018 και 162/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ’ αριθμ.5/2018 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.5993/17-05-2018 διακήρυξη του Δημάρχου, 

8. Το από 19-06-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το από 19-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών 

απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» και 

2. Kατακυρώνει το αποτελέσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα 

φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις», στην 

εταιρεία: ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο 

‘Κατασκηνώσεις Ν. Ασημακόπουλου Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ’, 29ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 

Αφίδνες Αττικής Τ.Κ. 190 14, ΑΦΜ: 997691259, ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, αντί ποσού 25,50 € ανά 

άτομο ανά ημέρα για φιλοξενία, ψυχαγωγία και σίτιση συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, 

φόρων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 67.702,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη φιλοξενία, ψυχαγωγία και σίτιση 177 συνολικά παιδιών για δεκαπέντε 

(15) ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε γονέας θα καταβάλει μια συμβολική συμμετοχή (:4,50 ευρώ) ανά ημέρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.5/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

22αν Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 25-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Λάβδα Ελένη 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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