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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                9.1.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 002/2019 

 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της με αριθμ.258/18 απόφασης Ο.Ε, συμμόρφωση της Α.Α προς τις με αριθμ.12/19 και 13/19 

αποφάσεις της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.2-3 του ν.4412/16, στα πλαίσια της προσωρινής 

κατακύρωσης για τα τμήματα 1-6 για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την 

κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

207/4.1.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 

Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) Λαδάς 

Παράσχος  (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).  

Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος).  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2
ο
  Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ιστορικό δημοπρασίας 

Με τις ακόλουθες αποφάσεις: α) Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμ. 46/16-10-18 του Νομικού Προσώπου 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμ. 42/16-10-18 του Νομικού 

Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης α) με 

αριθμ.99/28-09-18 από το ΝΠΙΔ–ΚΔΕΔΑΜ (ΑΔΑ: 7ΧΜΝΟΞ3Ι-ΥΙΠ) και β) την από 15-10-18 από το ΝΠΔΔ – 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ (ΑΔΑ: 7ΖΟΙΟΚ6Η-2ΞΠ) αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό από τα νομικά πρόσωπα του δήμου. 

Με την με αριθμ. 223/17-10-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις με αριθμ.πρωτ.20352-3/17-10-

18 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ32ΠΩΨΕ-597, ΩΟΡΩΩΨΕ-Ι91), αποφασίστηκε η έγκριση της 

δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου. Στην συνέχεια 

εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 2056/18, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18PROC003884556/23-10-18 . 

Η ανάθεση αφορούσε την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης 
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την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 221.772,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

178.849,15€,  ΦΠΑ: 42.923,80€) και υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήμα 1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης», 

εκτιμώμενης αξίας 50.130,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 62.161,20€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 37.492,90€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 46.491,20€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 3: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 21.988,55€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 27.265,80€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 4: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ», 

εκτιμώμενης αξίας 3.861,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 4.787,64€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 5: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(ΚΔΕΔΑΜ)», εκτιμώμενης αξίας 17.777,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 22.043,48€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 6: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού-Σάκοι Απορριμμάτων για όλους τους φορείς», 

εκτιμώμενης αξίας 37.715,70€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 46.767,47€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 7: «Προμήθεια ειδικών σαρώθρων (σκούπες) και φαράσια για τους οδοκαθαριστές του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης», εκτιμώμενης αξίας 3.284,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 4.072,16€ με 

ΦΠΑ 

Τμήμα 8: «Προμήθεια για φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης», 

εκτιμώμενης αξίας 6.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 8.184,00€ με ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα χωριστά για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16-11-18 και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 22-11-18 και ώρα 10:00π.μ. 

Την 22-11-18
 
η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά- 

Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των 

υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών  στο σχετικό πρακτικό αποσφράγισης προσφορών. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές οι οποίες είχαν 

κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος και τα τμήματα για τα οποία είχαν 

καταθέσει προσφορά ήταν οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Προμηθευτές Αριθμός 

προσφοράς 

Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

1. ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 117460 15/11/2018 13:15:45 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
115611 15/11/2018 19:05:00 

3. ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ 116128 16/11/2018 09:39:25 

4. ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 115808 16/11/2018 11:15:06 

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ 115114 16/11/2018 12:11:02 

6. ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 116335 16/11/2018 13:37:33 

 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή απέρριψε 

τις προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (τμήματα 1 και 6) 
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και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (τμήματα 1-5, 7-8) 

δεδομένου ότι τα τεχνικά  στοιχεία των προσφορών τους δεν ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου 

2.4.3.2. της διακήρυξης. 

Στην συνέχεια, στις 07-12-18, με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και την από 06-12-18 ειδική πρόσκληση προς 

τους προσφέροντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. Οι 

προσφορές ήταν οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Οικονομική Προσφορά 

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

Τμήμα 1: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

1. ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ 27.150,60 33.666,74 

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΒΕΕ 

31.415,70 38.955,47 

Τμήμα 2: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

1. ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ 23.438,85 29.064,17 

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΒΕΕ 

25.720,82 31.893,82 

Τμήμα 3: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

1. ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ 12.886,38 € 15.979,11 € 

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΒΕΕ 

14.219,26 € 17.631,88 € 

Τμήμα 4: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ  

1. ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2.456,11 € 3.045,58 € 

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΒΕΕ 

2.596,90 € 3.220,16 € 

Τμήμα 5: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(ΚΔΕΔΑΜ) 

1. ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ 11.338,22 € 14.059,39 € 

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΒΕΕ 

12.305,57 € 15.258,91 € 

Τμήμα 6: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού-Σάκοι Απορριμμάτων για όλους τους φορείς» 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

34.783,08 € 43.131,02 € 

2. ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 36.724,16 € 45.537,96 € 

Τμήμα 7: Προμήθεια ειδικών σαρώθρων (σκούπες), φαράσια για τους οδοκαθαριστές του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης 

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΒΕΕ 

1.837,00 € 2.277,88 € 

2. ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 3.148,00 € 3.903,52 € 

Τμήμα 8: Προμήθεια για φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 
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1. ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 6.360,00 € 7.886,40 € 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, τα από 22-11-18, 03-12-18 και 07-12-18 πρακτικά της επιτροπής αναφορικά με 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών εγκρίθηκαν με την με αριθμό 258/10-12-18 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΝ3ΩΨΕ-7ΟΞ) η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 

13/12/18 με εξαίρεση την εταιρία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ η οποία είχε αποκλειστεί και 

ενημερώθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 24115/13-12-18 έγγραφο μέσω email και courier. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε α) η από 21-12-18 προδικαστική προσφυγή από την εταιρία 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ»  ζητώντας την ακύρωση της απόφασης ως προς τα 

τμήματα 1-5 και την αποβολή της εταιρίας ΜΠΛΙΟΥΜΗ,, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ από την διαγωνιστική 

διαδικασία και β) η από 22/12/18 προδικαστική προσφυγή από την εταιρία «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ»  

ζητώντας την ακύρωση της απόφασης ως προς το τμήμα 6 και τον αποκλεισμό της εταιρίας «ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» από την διαγωνιστική διαδικασία. 

Στην συνέχεια, οι ανωτέρω προσφυγές έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με τις με αριθμ.12/19 και 13/19 αποφάσεις 

της ΑΕΠΠ οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην Α.Α στις 09-01-19. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 367 παρ.2-3 αναφορικά με την υποχρέωση της 

αναθέτουσας αρχής να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ ήτοι «2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά 

πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά 

παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί 

αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 

αποφάσεις της ΑΕΠΠ.» 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις” 

4. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

5. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

6. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

7. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

8. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την με αριθμ.99/28-09-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΧΜΝΟΞ3Ι-ΥΙΠ) από το ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ  

2. Την από 15-10-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΖΟΙΟΚ6Η-2ΞΠ) από το ΝΠΔΔ – Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί –ΚΑΠΗ  
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3. Την με αριθμό. 46/16-10-18 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

4. Την με αριθμό. 42/16-10-18 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

5. Τις με αριθμ.πρωτ.20352-3/17-10-18 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ32ΠΩΨΕ-597, ΩΟΡΩΩΨΕ-

Ι91), με αριθμούς καταχώρησης 2, 3/18 στο Μητρώο Δεσμεύσεων  

6. Την 223/17-10-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΦΝΩΨΕ-ΒΙ5) με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

7. Την με αριθμό 2056/18 διακήρυξη του διαγωνισμού 

8. Τις υποβληθείσες προσφορές 

9. Την με αριθμ. 258/10-12-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΝ3ΩΨΕ-7ΟΞ) 

10. Την με αριθμ.12/04-01-19 απόφαση της ΑΕΠΠ αναφορικά με την εξέταση της με Γεν.Αρ.Κατ. 1371/24-12-18 

Προδικαστικής Προσφυγής από την εταιρία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 

11. Την με αριθμ.13/04-01-19 απόφαση της ΑΕΠΠ αναφορικά με την εξέταση της με Γεν.Αρ.Κατ. 1366/21-12-18 

Προδικαστικής Προσφυγής από την εταιρία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕΕ 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α)  Για την αποδοχή των με αριθμ.12/19 και 13/19 αποφάσεων από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

Β) Για την ακύρωσης της με αριθ. 258/10-12-18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την προσωρινή 

κατακύρωση για τα τμήματα 1-6 

Γ) Για την προσωρινή κατακύρωση για τα τμήματα 1-6  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων»  ως εξής: 

- Για το Τμήμα 1: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στην 

εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING 

ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 31.415,70€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

38.955,47€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 2: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 25.720,82€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 31.893,82€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 3: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 14.219,26€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 17.631,88€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 4: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –

ΚΑΠΗ στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος «GLASS 

CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 Θεσσαλονίκη και 

τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 2.596,90€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

3.220,16€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά 

τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 5: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 12.305,57€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 15.258,91€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 6: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού-Σάκοι Απορριμμάτων για όλους τους 

φορείς» στην εταιρία με επωνυμία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, ΑΦΜ 081857450, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Κανάρη 6- Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310752856, συνολικής αξίας 36.724,16€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 45.537,96€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. Αναλυτικότερα ανά 

φορέα: 

Σάκοι Απορριμμάτων    

Φορέας Ποσότητα (kg) 
Σύνολο άνευ 

ΦΠΑ 
Σύνολο με ΦΠΑ 

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης 28.850 32.336,00€ 40.096,64€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
1.388 1.554,56€ 1.927,65€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
2.110 2.363,20€ 2.930,37€ 

ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 60 67,20€ 83,33€ 

ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 360 403,20€ 499,97€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 30.148 36.724,16€ 45.537,96€ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την ανωτέρω εισήγηση 

της  προέδρου 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

Α)  Aποδέχεται τις με αριθμ. 12/19 και 13/19 αποφάσεις από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 

Β) Εγκρίνει την ακύρωση της με αριθ. 258/10-12-18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 

προσωρινή κατακύρωση για τα τμήματα 1-6 
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Γ) Εγκρίνει την προσωρινή κατακύρωση για τα τμήματα 1-6  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων»  ως εξής: 

- Για το Τμήμα 1: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στην 

εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING 

ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 31.415,70€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

38.955,47€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 2: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 25.720,82€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 31.893,82€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 3: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 14.219,26€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 17.631,88€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 4: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –

ΚΑΠΗ στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος «GLASS 

CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 Θεσσαλονίκη και 

τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 2.596,90€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

3.220,16€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά 

τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 5: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) στην εταιρία με επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

διακρ.τίτλος «GLASS CLEANING ABEE», ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 57500 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2392091252, 2392092017, συνολικής αξίας 12.305,57€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 15.258,91€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 6: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού-Σάκοι Απορριμμάτων για όλους τους 

φορείς» στην εταιρία με επωνυμία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, ΑΦΜ 081857450, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Κανάρη 6- Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310752856, συνολικής αξίας 36.724,16€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 45.537,96€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. Αναλυτικότερα ανά 

φορέα: 
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Σάκοι Απορριμμάτων    

Φορέας Ποσότητα (kg) 
Σύνολο άνευ 

ΦΠΑ 
Σύνολο με ΦΠΑ 

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης 28.850 32.336,00€ 40.096,64€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
1.388 1.554,56€ 1.927,65€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
2.110 2.363,20€ 2.930,37€ 

ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 60 67,20€ 83,33€ 

ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 360 403,20€ 499,97€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 30.148 36.724,16€ 45.537,96€ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 

και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Σχετικό άρθρο 3.3 της με αριθμό 2056/18 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Γ)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 002/2019. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  10.1.2019        

 

                                                                                                                                                Η Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                        Μαρία  Αποστολίδου 

ΑΔΑ: ΩΓ2ΑΩΨΕ-Π6Κ
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