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Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..248/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..09:00.. 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.
24521/28-6-2019.. 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∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε
αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού
διαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και
χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του
ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€..».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-6 Α∆ΑΜ: 19REQ004549851
και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
–
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα
χαµηλή».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης
λόγω πτώσης δέντρου.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου.».
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων
και εξαρτηµάτων τους».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ.
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου.».
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ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
&
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος θεόδωρος.
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κριεµάδης Στέφανος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα αριθ. 13 και 15 θέµατα προτάθηκαν.
Αριθµός Απόφασης: ..248/2019..
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού
διαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και
χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του
ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€..».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Με την αριθ.309/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η εν θέµατι προµήθεια.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ003585160 20018-08-21.
Την αριθµ. 311/2018 (Α∆Α: 629ΡΩ3-∆ΑΗ) (18REQ003585229 2018-08-21)
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α), η δαπάνη και
έγινε η διάθεση της πίστωσης και β) η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι
όροι διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, άνω των ορίων.
Ο διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/08/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό
δηµοσίευσης 2018/S 167-380697
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27917/3349/3-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC003632940 2018-09-03) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις
09/10/2018, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 15/10/2018.
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Με την αριθ. 480/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και επανάληψη αυτής µε
τροποποίηση της µελέτης και νέους όρους.
Η ανωτέρω απόφαση στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό
δηµοσίευσης 2018/S 243-555909.
Η δεύτερος διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό
δηµοσίευσης 2018/S 245-561164.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για
τις 14/02/2019 και ώρα 15:00, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού
την 20/02/2019 και ώρα 10:30 πµ.
Τη Τετάρτη 20/02/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
311/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας.
Με τις αριθ. 48/2019 & 128/2019 Απόφασεις Οικονοµικής Επιτροπής
αποφασίστηκε η αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1/7-5-2019 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, και διαβιβάστηκε µέσω της επικοινωνίας
του συστηµικού διαγωνισµού στο Τµήµα Προµηθειών, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 7-05-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ., στο
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
311/2018, 48/2019, 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 44290/19-12-2018 έγγραφης
πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 68805
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων
και
Χώρων
του
∆ήµου
∆ιονύσου,
συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV:
79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι
υπάλληλοι:
Α/Α
1.
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Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σπυρίδων Μαντόπουλος
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2.

Μέλος

Ζήνων Πυρρής

3.

Μέλος

Ευφροσύνη Αγαπητού

Η επιτροπή του διαγωνισµού αρχικά συστήθηκε µε την 311/2018 ΑΟΕ και
ακολούθως προέκυψαν τροποποιήσεις στην σύνθεσή της µε αποφάσεις της
Οικονοµικής Επιτροπής λόγω: α) ύπαρξη κωλύµατος µέλους (48/2019 ΑΟΕ),
β) αποχώρησης µέλους λόγω απόσπασης (128/2019 ΑΟΕ).
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, και µετά την 1η τροποποίηση που επήλθε
στην σύσταση των µελών της Επιτροπής του διαγωνισµού, για την Υπηρεσία
Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό
68805. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα
µε τη διακήρυξη στις 14/02/2019 και ώρα 15:00 µ.µ., η δε ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 20/02/2019
και ώρα 10:30 π.µ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης),
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68805 και
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα
ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί δύο (2) προσφορές.

1.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ

Ηµ/νία & ώρα
Υποβολής προσφοράς
& α/α ηλεκτρ.
προσφοράς
13/02/19 18:01

2.

STARGUARD ΕΠΕ

13/02/19 17:04

Α/Α

Προµηθευτής

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η
επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της
προσφοράς καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
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πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι “∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική
προσφορά” της προσφοράς, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος
“Οικονοµικές Προσφορές” δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη
διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), αυτός θα αποσφραγισθεί σε
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω
αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος:

Προµηθευτής

α/α προσφοράς

Αρ. Πρωτ. Έντυπης

συστήµατος

Υποβολής

1

ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ

123836

8673/15-02-2019

2

STARGUARD ΕΠΕ

125012

8654/15-02-2019

Στη συνέχεια, και πριν την εξέταση των εγγράφων τεκµηρίωσης κάλυψης των
κριτηρίων επιλογής της παρ. 2.2.9.1., το µέλος της Επιτροπής Χειλετζάρη
Αικατερίνη αποχώρησε από την επιτροπή µε συνέπεια να καθυστερήσει η
διαδικασία της αξιολόγησης των παραπάνω εγγράφων των συµµετεχόντων
στο διαγωνισµό, µέχρι τον ορισµό του νέου µέλους και την έκδοση νέας
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης 128/2019 ΑΟΕ η νέα επιτροπή που
προέκυψε, προχώρησε στις 17/4/2019 στην αξιολόγηση αυτών.
Τη Πέµπτη 18-04-2019 ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Επιτροπή προς τον
χειριστή φακέλου του διαγωνισµού και τους συµµετέχοντες στη διαδικασία, οι
οποίες απαντήθηκαν µέσω του συστήµατος του ηλεκτρονικού διαγωνισµού
από τους συµµετέχοντες στις 23/4/2019.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά την Τρίτη 7-5-2019 και αφού έλαβε
υπ΄όψιν τις ανωτέρω διευκρινήσεις, προχώρησε στον περεταίρω έλεγχο των
εγγράφων.
Τέλος, από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε
το άρθρο 2.2.9.1. της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, σε ηλεκτρονική
µορφή, η Επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του
περιεχοµένου τους.
Η αποσφράγιση της Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την
Πέµπτη 9/05/2019 και ώρα 11:00 π.µ.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»
Την Πέµπτη 9/5/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
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311/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προκειµένου τη συνέχιση του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση
των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και τη
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το
αριθµ. πρωτ. 24506/28-06-2019 Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας, και διαβιβάστηκε µέσω της επικοινωνίας του
συστηµικού διαγωνισµού στο Τµήµα Προµηθειών, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στον Άγιο Στέφανο σήµερα 26-06-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.,
στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
311/2018, 48/2019, 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 44290/19-12-2018 έγγραφης
πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ.
68805 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων
και
Χώρων
του
∆ήµου
∆ιονύσου,
συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV:
79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι
υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

Ζήνων Πυρρής

3.

Μέλος

Ευφροσύνη Αγαπητού

Σπυρίδων Μαντόπουλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων
και
Χώρων
του
∆ήµου
∆ιονύσου,
συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως
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αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό
68805.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68805 και
αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές των δύο υποψήφιων
προµηθευτών, όπως φαίνεται παρακάτω:

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

1

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
SECURITY ΕΠΕ

123836

2

STARGUARD ΕΠΕ

125012

Είδος

79713000-5
Υπηρεσίες
Φύλαξης
79713000-5
Υπηρεσίες
Φύλαξης

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική Αξία

316.317,68 €

75.916,24 €

392.233,92 €

275.749,92 €

66.179,981 €

341.929,901 €

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι οικονοµικές προσφορές του
υπ’ αριθµ. 68805 ηλεκτρονικού διαγωνισµού είναι εντός προϋπολογισµού.
Ειδικότερα, η προσφορά της εταιρείας “STARGUARD ΕΠΕ” είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.1 της υπ’
αριθ. Πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 διακήρυξης. Συνεπώς, προτείνεται προς
την Οικονοµική Επιτροπή η ανακήρυξή της ως προσωρινού αναδόχου µε
προσφερόµενη τιµή 341.929,901 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί
έπειτα από την έκδοση σχετικής Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με
την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά
πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.
»
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
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1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Το Πρακτικό Νο1/7-5-2019 & αριθµ. πρωτ. 24506/28-06-2019
Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. την έγκριση των Πρακτικών Νο1/7-5-2019 & Νο2/…-05-2019 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
2. την ανακήρυξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «STARGURD
Ε.Π.Ε.», µε ΑΦΜ. 998095122, ∆.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στην
οδό Αναγεννήσεως 50, Τ.Κ. 14451 Μεταµόρφωση, ως προσωρινό
ανάδοχο για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων
του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του
ν.3731/2008», αντί του συνολικού ποσού των 341.929,901 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. (καθαρό ποσό 275.749,92 €,
ποσό ΦΠΑ 66.179,981 €) γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε την
οικεία διακήρυξη.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20)
 Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
 Το Πρακτικό Νο1/7-5-2019 & αριθµ. πρωτ. 24506/28-06-2019
Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Tα στοιχεία του φακέλου.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κριεµάδη που
µειοψήφησαν για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και
αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/7-5-2019 & Νο2/…-05-2019 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και
χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του
ν.3731/2008».
2. Ανακηρύσσει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «STARGURD
Ε.Π.Ε.», µε ΑΦΜ. 998095122, ∆.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στην
οδό Αναγεννήσεως 50, Τ.Κ. 14451 Μεταµόρφωση, ως προσωρινό
ανάδοχο για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων
του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του
ν.3731/2008», αντί του συνολικού ποσού των 341.929,901 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. (καθαρό ποσό 275.749,92 €,
ποσό ΦΠΑ 66.179,981 €) γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε την
οικεία διακήρυξη.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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