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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισµού για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του 

προσώπων» 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µήνα Ιουνίου έτους 2016, ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε 
τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 7493/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Εµεινίδης Αναστάσιος  
6 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
7 Κατζικάς Γεώργιος 7 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
8 Καρράς Ευστράτιος 8 Σµήλιος Ηλίας 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9  

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Κεσόγλου Παύλος 11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μεζίκης Βασίλειος 14  
15 Κυριλλίδης Γεώργιος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Λαδάς Παράσχος 18  
19 Λαδάς Ευάγγελος 19  
20 Ράπτου Ολγα 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 



 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 
67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη. 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου 
Μαρία έθεσε υπ όψη των µελών ότι: 
Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»  
2. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
3. Του N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

άλλες διατάξεις. 
4. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
5. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
6. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
7. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 
8. Της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95»  

9. Του άρθρου 37 παρ.3 του Ν.  Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων 
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» αναφορικά µε την κατάργηση των παρ.1-11 του άρθρου 2 
του Ν. 2286/95 

10. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 

11. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) : Έγκριση των Σχεδίων 
των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του 
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε 
τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», 
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

12. Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) µε τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 ∆εκεµβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για 
προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους». 

13.  Της Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά µε την «ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών προµηθειών 
των δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων 
καιτων νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού». 

14. Της Αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 



Β) 1. Την µε αριθµό απόφ. 121/2016 διοικητικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ για την έγκριση διενέργειας της 
προµήθειας 

2. Την µε αριθµό απόφ. 23/2016  διοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

3. Την µε αριθµό απόφ.09/2016 διοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

4. Την µε αριθµό απόφ. 35/06-06-16 διοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί -ΚΑΠΗ 

 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

1. Να εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισµού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήµου & των νοµικών του 

προσώπων» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 131.211,45€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 162.702,20 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού ήτοι α) Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, β) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γ) ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί-ΚΑΠΗ και δ) την Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 

Αναλυτικότερα οι οµάδες του διαγωνισµού έχουν ως εξής: 

Οµάδα Φορέας Μερικό Σύνολο 
Χωρίς ΦΠΑ 

Γενικό Σύνολο 
µε ΦΠΑ 24% 

Α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης 18.341,50€ 22.743,46€ 

Β Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 24.811,25€ 30.765,95€ 

Γ 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 28.964,90€ 35.916,48€ 

∆ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 7.813,10€ 9.688,24€ 

Ε 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
(Κ∆Ε∆ΑΜ) 15.889,50€ 19.702,98€ 

ΣΤ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού-
Σάκοι Απορριµµάτων για όλους τους φορείς 35.391,20€ 43.885,09€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 131.211,45€ 162.702,20€ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε φορέα χωριστά για το σύνολο 

ωστόσο της ανάθεσης του ήτοι για όλα τα είδη και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

οµάδας. 

Εξαίρεση ωστόσο, αποτελεί η προµήθεια για τους σάκους απορριµµάτων η οποία είναι ξεχωριστή 

οµάδα και θα αφορά όλους τους φορείς. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov µε σφραγισµένες 

προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

ηλεκτρονικών διαγωνισµών ήτοι Ν. 4155/2013 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ Π1/2390/16-

10-13) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών όπως 

αυτές αναφέρονται στην σχετική τεχνική έκθεση. 



 
2. Να αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των 

όρων διακήρυξης και γ) την δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου 
 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Πάυλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου 
Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Γρούγος Ηλίας, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς 
Ευστράτιος, Κυριλλίδης Γιώργος, Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 
Καζαντζίδης Γιώργος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωυσής, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσα), 3 κατά (Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Όλγα διότι διαφωνούν ως προς το συνολικό 
ποσό).  (Οι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα µε επιφύλαξη). 
 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισµού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήµου & των νοµικών του 

προσώπων» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 131.211,45€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 162.702,20 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού ήτοι α) Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, β) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γ) ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί-ΚΑΠΗ και δ) την Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 

Αναλυτικότερα οι οµάδες του διαγωνισµού έχουν ως εξής: 

Οµάδα Φορέας Μερικό Σύνολο 
Χωρίς ΦΠΑ 

Γενικό Σύνολο 
µε ΦΠΑ 24% 

Α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης 18.341,50€ 22.743,46€ 

Β Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 24.811,25€ 30.765,95€ 

Γ 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 28.964,90€ 35.916,48€ 

∆ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 7.813,10€ 9.688,24€ 

Ε 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
(Κ∆Ε∆ΑΜ) 15.889,50€ 19.702,98€ 

ΣΤ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού-
Σάκοι Απορριµµάτων για όλους τους φορείς 35.391,20€ 43.885,09€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 131.211,45€ 162.702,20€ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε φορέα χωριστά για το σύνολο 

ωστόσο της ανάθεσης του ήτοι για όλα τα είδη και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

οµάδας. 

Εξαίρεση ωστόσο, αποτελεί η προµήθεια για τους σάκους απορριµµάτων η οποία είναι ξεχωριστή 

οµάδα και θα αφορά όλους τους φορείς. 



Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov µε σφραγισµένες 

προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

ηλεκτρονικών διαγωνισµών ήτοι Ν. 4155/2013 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ Π1/2390/16-

10-13) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών όπως 

αυτές αναφέρονται στην σχετική τεχνική έκθεση. 

 
Β) Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των 

όρων διακήρυξης και γ) την δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 

   Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 200/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος                                                                 Τα Μέλη 
 
Κυρίλλίδης Γεώργιος                                                          Αµπελόκηποι  14 - 06 - 2016 
            
                                               Ακριβές Απόσπασµα 
  
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                          Βαλάνος Νικόλαος 


