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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..251/2019..
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: ..251/2019..
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος,
ανακήρυξη του ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία
καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Με την αριθ. 565/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: 6ΤΦΝΩ93-2ΒΙ) εγκρίθηκε η δαπ΄νη
λαµβάνοντας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων Α∆ΑΜ:
19REQ004854396 2019-04-24
Με την αριθ. 181/2019 (Α∆Α:ΩΦ89Ω93-ΟΧΚ) Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, εγκρίθηκαν η αριθ. 7/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού
διαγωνισµού. και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19954/2785/22-05-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 19PROC004989690 2019-05-22) προκηρύχθηκε ο ανοικτός
διαγωνισµός για τις 4/6/2019 και µε ηµεροµηνλια αποσφράγισης των
προσφορών στις 10/06/2019.
Τη ∆ευτέρα 10/06/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
181/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1/10-06-2019 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
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«Στην Αθήνα σήµερα 10-06-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ., στο
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/1305-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν
της αρ. Πρωτ.: 19969/22-05-2019 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 73586 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ.
Πρωτ. 19954/2785/22-05-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την
Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου,
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 102.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ - CPV: 90911200-8 - Α∆ΑΜ: 19PROC004989690 2019-05-22.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Χατζηδάκη Αικατερίνη

2.

Μέλος

Ελένη Τσιντζιλώνη

3.

Μέλος

Ροκίδη Γεωργία

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 19954/2785/22-05-2019
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και το
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος
τον αριθµό 73586.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη, η 04/06/2019 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 10/06/2019 και ώρα 10:30
πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 73586 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους
παρακάτω προµηθευτές :
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Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

Προµηθευτής

1

3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

03/06/2019 15:08:04

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

2

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

03/06/2019 16:21:34

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη
της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως
µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και
συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής –
Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν
αποσφραγίστηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο
3.1.1), 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 συστήµατος

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη
Υποβολή

1

3G FACILITIES SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

137961

21858/06-06-2019

138188

21797/05-06-2019

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

2

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα
άρθρα 2.2 ,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε

5

ΑΔΑ: ΨΚΣΔΩ93-ΛΞΠ

ηλεκτρονική µορφή, όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα
αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους :
Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «3G FACILITIES SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ » υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε
έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του
διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική
µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων
δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι φάκελοι των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών όσο και οι
φάκελοι των τεχνικών προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα
τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών
προσφορών την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 09.00 π.µ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»
Τη Τετάρτη 12/06/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
181/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού και την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο2/20-06-2019 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«
Στην Αθήνα σήµερα 12-06-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ., στο
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/1305-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν
της υπ' αριθµ. Πρωτ.: 19969/22-5-2019 έγγραφης πρόσκλησης της
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις
Οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 73586
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 19954/2785/22-5-2019
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού
∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας
102.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 19PROC004989690 201905-22.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
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Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Αικατερίνη Χατζηδάκη

2.

Μέλος

Ελένη Τσιντζιλώνη

3.

Μέλος

Γεωργία Ροκίδη

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθµ. 19954/2785/22-5-2019
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και το
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος
τον αριθµό 73586
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη, η 04/06/2019 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 10/06/2019 και ώρα
10:30πµ.
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι
φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών- 1)
3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ όσο και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών ήταν πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά
συµµετοχής που προβλέπονταν στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή όρισε ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 09:00 π.µ

των

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό 73586 αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές
(στις 12/6/2019 και ώρα 09:00 πµ) των συµµετεχουσών εταιρειών που
προχώρησαν στην επόµενη φάση, και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές:
Προµηθευτής
3G
FACILITIES
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

137961

Είδος
90911200-8
Υπηρεσίες
καθαρισµού
κτιρίων

Ποσότητα

1

Καθαρή Αξία €

103.064,52

ΦΠΑ 24% €

24.735,48

Συνολική Αξία
€

127.800
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Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Είδος

Ποσότητα

Καθαρή Αξία €

ΦΠΑ 24% €

Συνολική Αξία
€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ

138188

90911200-8
Υπηρεσίες
καθαρισµού
κτιρίων

1

99.267,60

23.824,22

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθεισών
οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική
πλατφόρµα, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει να απορριφθούν και οι δύο
προσφορές ως απαράδεκτες σύµφωνα µε το υπ. αρ. 2.4.4 της διακήρυξης
καθότι οι προσφερόµενες τιµές των δύο συµµετεχόντων υπερβαίνουν τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος Ι της
παρούσης διακήρυξης.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα».
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19954/2785/22-05-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 19PROC004989690 2019-05-22) .
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Το Πρακτικό Νο1/10-06-2019 & το Πρακτικό Νο2/12-06-2019 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5. Tην υπ΄ αριθ.. Υ.Α. 4241/127/2019 (ΦΕΚ Β’ 173/30.01.2019)
απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί
αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου.
6. Το αριθµ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος
Προµηθειών.
7. Το αριθµ. Το αριθµ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-06-2019 & του Πρακτικού Νο2/12-62019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
2. η ανακήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου καθώς οι υποβληθείσες
οικονοµικές προσφορές είναι απαράδεκτες σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4
της οικείας διακήρυξης, καθότι οι προσφερόµενες τιµές των δύο
συµµετεχόντων υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της σύµβασης που
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καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο
Τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος Ι της διακήρυξης.
3. η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη σύνταξη νέας
µελέτης και νέων όρων. Η νέα µελέτη οφείλει να λάβει υπόψη της την
υπ΄ αριθ.. Υ.Α. 4241/127/2019 (ΦΕΚ Β’ 173/30.01.2019) απόφαση της
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς σύµφωνα µε
το αριθ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών η συγκεκριµένη αναπροσαρµογή δεν έχει συµπεριληφθεί
στην αριθ. 7/2019 Μελέτη. .
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19954/2785/22-05-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 19PROC004989690 2019-05-22) .
 Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
 Το Πρακτικό Νο1/10-06-2019 & το Πρακτικό Νο2/12-06-2019 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 Tην υπ΄ αριθ.. Υ.Α. 4241/127/2019 (ΦΕΚ Β’ 173/30.01.2019) απόφαση
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί
αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου.
 Το αριθµ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος
Προµηθειών.
 Το αριθµ. Το αριθµ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Tα στοιχεία του φακέλου
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/10-06-2019 & το Πρακτικό Νο2/12-6-2019
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
2. Ανακηρύσσει το διαγωνισµό ως άγονο καθώς οι υποβληθείσες
οικονοµικές προσφορές είναι απαράδεκτες σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4
της οικείας διακήρυξης, καθότι οι προσφερόµενες τιµές των δύο
συµµετεχόντων υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της σύµβασης που
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο
Τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος Ι της διακήρυξης.
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3. ∆ιατάσσει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη σύνταξη
νέας µελέτης και νέων όρων. Η νέα µελέτη οφείλει να λάβει υπόψη της
την υπ’ αριθ. Υ.Α. 4241/127/2019 (ΦΕΚ Β’ 173/30.01.2019) απόφαση
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς
σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών η συγκεκριµένη αναπροσαρµογή δεν έχει
συµπεριληφθεί στην αριθ. 7/2019 Μελέτη.
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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