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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνχ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 22η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 1030/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 16-04-2019, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 09:30 π.μ., ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οικονομική Επιηποπή, χζηεξα απφ ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 102596 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 11-04-2019. 

 
Θέμα 19ο  

Αλάζεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
απνιχκαλζεο (απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο) γηα δχν (2) έηε: 2019 & 2020 [ζπλνιηθά έμη (6) 
εθαξκνγέο, ήηνη: ηξεηο (3) εθαξκνγέο ην έηνο] ζηα θηίξηα: α) Λίξα (17ν ρικ. Λ. Μαξαζψλνο- 
Παιιήλε), φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.Α.Α. θαη β) Κιεηζζέλνπο 35 θαη Αθξνπφιεσο – 
ηαπξφο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Α.Α.  
 
Παξφληεο: 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θθ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 

 Μπαιάθαο Γεψξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή  

 Αδακνπνχινπ Αηθαηεξίλε 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθφο Φψηηνο 

 Μεηαμά Δηξήλε 
Απφληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Σδίβα Αηκηιία 

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο  

 Βξχλα Φσηεηλή  

 Μπαινχ Αιεμάλδξα 
 
Δθ ησλ αλσηέξσ απφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηα (2) δχν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

 
Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνχινπ. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία θαζψο είλαη παξφληα 8 απφ ηα 11 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν 
πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο, δίλεη ην ιφγν ζηελ θα Αξγπξνπνχινπ ε νπνία ελεκεξψλεη 
ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σν N.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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2. Σν Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/η.Α΄/19-07-2018) «Πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η». 
3. Σν Π.Δ. 145/2010 (ΦΔΚ 238/η.Α΄/27-12-2010)  «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΔΚ 1661/η.Β΄/11-05-2018) Απφθαζε 
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 121/2018 Απφθαζεο 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί ηξνπνπνίεζεο-επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

4. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν – Πξφγξακκα  
Γηαχγεηα  θαη  άιιεο  δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/2010). 

5. Σν Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ η. Α΄45) «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο».     

6. Σν Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η. Α΄/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε-Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»  θαη  
ηδηαηηέξσο  ηεο  παξ.14  ηνπ άξζξνπ 6.   

7. Σελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ η. Α΄107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2011/7 ηεο 16/2/2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο  
εκπνξηθέο  ζπλαιιαγέο». 

8. Tν Ν.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167/23.7.2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

9. Σν Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10.  Σν Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 
(Α’161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α’74/26-03-2014). 

11. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

12. Σν  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ η A΄ 145) «Αλάιεςε  ππνρξεψζεσλ απφ  ηνπο  Γηαηάθηεο». 
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 162/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο (ΑΓΑ: 6ΖΑ57Λ7-

Ν2Ζ), πεξί κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο γηα απεπζείαο αλαζέζεηο θαηά ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 
4412/2016 ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (ΦΔΚ 1718/η. Β΄/ 18-5-2017). 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. οικ. 48105/6-3-2017 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, πεξί «Οξηζκνχ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», ε 
νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 114/η. Τ.Ο.Γ.Γ. /10-3-2017 

15. Σελ κε αξ. πξση. οικ. 130459/2-7-2018 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Μεηαβίβαζε 
αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» 
ζε Πξντζηακέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» (ΦΔΚ 2780/η. Β΄/12-07-2018), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 348/2018 απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο, πεξί «Έγθξηζεο 
Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019» (ΑΓΑ 66557Λ7-
ΒΛ). 

17. Σελ ππ’ αξηζκ. 349/2018 απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο, πεξί «Έγθξηζεο 
Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 
Γξάζεο 2019» (ΑΓΑ ΦΦΒΕ7Λ7-9ΚΥ), ε νπνία επηθπξψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 
111063/35236/2-1-2019 Απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

18. Tελ ππ΄ αξηζκ. 70/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί 
ζπγθξφηεζεο ηξηψλ (3) Δπηηξνπψλ, γηα ρξνληθφ  δηάζηεκα  ελφο(1) έηνπο, αξρήο γελνκέλεο 
απφ 6-2-2019 (ΑΓΑ: Φ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ). 

19. Σν γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία απνιχκαλζε: α) ζην θηίξην Λίξα (17ν ρικ. Λ. Μαξαζψλνο- 
Παιιήλε), φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.Α.Α., πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7/12/2018 θαη 
β) ζην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Α.Α. 
(Κιεηζζέλνπο 35 θαη Αθξνπφιεσο - ηαπξφο Αγ. Παξαζθεπήο), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
11/12/2018. 

20. Σελ αλάγθε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο (απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο), γηα δχν (2) 
έηε: 2019 & 2020  [ζπλνιηθά έμη (6) εθαξκνγέο, ήηνη: ηξεηο(3) εθαξκνγέο ην έηνο] ζηα θηίξηα: α) 
Λίξα (17ν ρικ. Λ. Μαξαζψλνο- Παιιήλε), φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.Α.Α. & β) 
Κιεηζζέλνπο 35 θαη Αθξνπφιεσο – ηαπξφο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε 
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Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Α.Α. , γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηφζν ησλ 
ππαιιήισλ φζν θαη ησλ εηζεξρφκελσλ – ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε είλαη 
πιήξσο ιεηηνπξγηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαζψο ζπκβάιεη ζηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

21. Tελ ππ΄ αξηζκ. ππ’ αξηζκ. 613/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΦΟΔΒ7Λ7-ΓΖ1), πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο  πίζησζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ νθηαθνζίσλ επξψ (800,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (πνιπεηήο ππνρξέσζε), γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο (απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο) γηα δχν (2) έηε: 2019 & 
2020  [ζπλνιηθά έμη (6) εθαξκνγέο, ήηνη: ηξεηο(3) εθαξκνγέο ην έηνο] ζηα θηίξηα: α) Λίξα (17ν 
ρικ. Λ. Μαξαζψλνο- Παιιήλε), φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.Α.Α. & β) Κιεηζζέλνπο 
35 θαη Αθξνπφιεσο – ηαπξφο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Α.Α.  

22. Σελ ππ’ αξηζκ. 85372/26-03-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΦΘΦ17Λ7-9ΧΗ), ε 
νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α 1941 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Σκήκαηνο 
Γεκνζηνλνκηθψλ Γεζκεχζεσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.   

23. Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 87344/27-03-2019 Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πξνο 
ηνπο θάησζη: 
α) ΑΛΚΤΧΝ ΔΛΛΑ ΜΟΝ Δ.Π.Δ. 
β) ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.  

24. Σν γεγνλφο φηη ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο εκπξφζεζκα κφλν κία (1) νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά, κε ζπλεκκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΑΛΚΤΧΝ ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΛΚΤΧΝ  ΔΛΛΑ  Μ.Δ.Π.Δ. 

25. Σελ κε αξ. πξση. 92701/02-04-2019 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ππφ ζηνηρείν 24 εηαηξείαο, ε 
νπνία αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα έμη επξψ (496,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (400,00€ ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη είλαη εληφο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ. 

 
ειζηγείηαι 

Α) Σελ αλάζεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
απνιχκαλζεο (απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο) γηα δχν (2) έηε: 2019 & 2020  [ζπλνιηθά έμη (6) 
εθαξκνγέο, ήηνη: ηξεηο(3) εθαξκνγέο ην έηνο] ζηα θηίξηα: α) Λίξα (17ν ρικ. Λ. Μαξαζψλνο- 
Παιιήλε), φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.Α.Α. θαη β) Κιεηζζέλνπο 35 θαη Αθξνπφιεσο – 
ηαπξφο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Α.Α., 
ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΑΛΚΤΧΝ 
ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΑΛΚΤΧΝ  ΔΛΛΑ  Μ.Δ.Π.Δ.», πνπ εδξεχεη επί ηεο νδνχ Αγ. Νεθηαξίνπ 186 – Α. Γιπθάδα, Σ.Κ. 
165 62, ηει.: 210-9763893, Α.Φ.Μ.: 800395622, Γ.Ο.Τ.: Γιπθάδαο, ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 
πξνζθνξάο, ήηνη: ζπλνιηθφ πνζφ ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη επξψ (496,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.  (400,00€ ρσξίο Φ.Π.Α.). 
Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
- Π.Δ.Α.Α., γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2019 & 2020, Δ.Φ. 05072, ΚΑΔ 0839 «Γαπάλεο θαζαξηφηεηαο» & 
αλαιχεηαη σο εμήο: 248,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2019 θαη 248,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Β) Σξνπνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 800,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (ΑΓΑ: ΦΘΦ17Λ7-9ΧΗ) κε θαηαλνκή 400,00€ γηα ην έηνο 2019 θαη 
400,00€ γηα ην έηνο 2020, ιφγσ πξνζαξκνγήο ζην πνζφ ηεο αλάζεζεο, κε λέα θαηαλνκή αλά έηνο 
σο εμήο: γηα ην έηνο 2019 πνζφ 248,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη γηα ην έηνο 2020 πνζφ 
248,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα αλσηέξσ εθηέζεθαλ. - 
 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
Α) Σελ αλάζεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
απνιχκαλζεο (απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο) γηα δχν (2) έηε: 2019 & 2020  [ζπλνιηθά έμη (6) 
εθαξκνγέο, ήηνη: ηξεηο(3) εθαξκνγέο ην έηνο] ζηα θηίξηα: α) Λίξα (17ν ρικ. Λ. Μαξαζψλνο- 
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Παιιήλε), φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.Α.Α. θαη β) Κιεηζζέλνπο 35 θαη Αθξνπφιεσο – 
ηαπξφο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Α.Α., 
ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΑΛΚΤΧΝ 
ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΑΛΚΤΧΝ  ΔΛΛΑ  Μ.Δ.Π.Δ.», πνπ εδξεχεη επί ηεο νδνχ Αγ. Νεθηαξίνπ 186 – Α. Γιπθάδα, Σ.Κ. 
165 62, ηει.: 210-9763893, Α.Φ.Μ.: 800395622, Γ.Ο.Τ.: Γιπθάδαο, ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 
πξνζθνξάο, ήηνη: ζπλνιηθφ πνζφ ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη επξψ (496,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.  (400,00€ ρσξίο Φ.Π.Α.). 
Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
- Π.Δ.Α.Α., γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2019 & 2020, Δ.Φ. 05072, ΚΑΔ 0839 «Γαπάλεο θαζαξηφηεηαο» & 
αλαιχεηαη σο εμήο: 248,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2019 θαη 248,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Β) Σξνπνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 800,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (ΑΓΑ: ΦΘΦ17Λ7-9ΧΗ) κε θαηαλνκή 400,00€ γηα ην έηνο 2019 θαη 
400,00€ γηα ην έηνο 2020, ιφγσ πξνζαξκνγήο ζην πνζφ ηεο αλάζεζεο, κε λέα θαηαλνκή αλά έηνο 
σο εμήο: γηα ην έηνο 2019 πνζφ 248,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη γηα ην έηνο 2020 πνζφ 
248,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 

           
Ο Ππόεδπορ 

 
 
 
 
 

 
Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
ηεπγίος Ιωάννα  
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Μπαλάθαρ Γεώπγιορ 
αποςνά Αγγελική  
Αδαμοπούλος Αικαηεπίνη 
Υπςζικόρ Φώηιορ 
Μεηαξά Ειπήνη 
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