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Αριθ. Απόφασης: 219/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η του μήνα Οκτώβρη, του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την
19413/28.9.2018 έγγραφη πρόσκληση του 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Ιστορικό δημοπρασίας
Με την με αριθμό 175/02-07-18 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού
κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης 199.888,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 161.200,00€,
ΦΠΑ: 38.688,00€) ενώ με την με αριθμό 160/09-07-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΞΠΩΨΕ-ΣΣΚ) ,
εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούμενη πίστωση. Στην
συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1525/18, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθμό 61827 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003396794/10.07.18.
Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1525/18 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 61827. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 13-08-18, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20-08-18 και ώρα 10:00, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της
διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..».
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Στις 20-08-18, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 61827 και προχώρησε στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, οι
οποίες ήταν οι ακόλουθες:
Α/Α
Προμηθευτές
Ημερομηνία και ώρα
Αριθμός
υποβολής
προσφοράς
προσφοράς
ΑΝΑΞ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.
10/08/2018 15:22:14
106798
ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝ
ΙΚΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2.
10/08/2018 19:21:56
107505
3.
4.

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ

13/08/2018 14:22:53

105159

10/08/2018 10:38:31

106071

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή έκανε
αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση οικονομικών προσφορών όλες τις ανωτέρω
προσφορές δεδομένου ότι τα στοιχεία των προσφορών τους ήταν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της με αριθμ.
1525/18 διακήρυξης του διαγωνισμού.
Με βάσει τα παραπάνω, στις 31-08-18 η επιτροπή, σύμφωνα με το 3.1.2 άρθρο της διακήρυξης και την από 30-0818 ενημέρωση των εταιριών μέσω ΕΣΗΔΗΣ προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών οι οποίες ήταν οι ακόλουθες:
Α/Α Οικονομικοί Φορείς
Οικονομική Προσφορά
Τιμή ανά ώρα
Χωρίς ΦΠΑ
Με ΦΠΑ
1. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
4,938€
122.462,40€
151.853,38€
2.
3.
4.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4,98€

123.504,00€

153.144,96€

5.47€
5,88€

135.656,00€
145.824,00€

168.213,44€
180.821,76€

Τα ανωτέρω πρακτικά (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικών
προσφορών) εγκρίθηκαν με την με αριθμό 195/05-09-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΠΘΩΨΕΡ5Ν) και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 05-09-18 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία
κλήθηκαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με
αριθμ. 1525/18 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής.
Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε τα από 26/09/18 και 28/09/18
πρακτικά σύμφωνα με τα οποία γνωμοδοτεί για οριστικό ανάδοχο την εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμό 1525/18 διακήρυξης του διαγωνισμού.
Έχοντας υπ’ όψιν:
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
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1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
4. 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”
5. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
7. 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»
8. 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)
9. 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 αριθμό απόφαση 175/02-07-18 δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας διαγωνισμού
2. Την 160/09-07-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΞΠΩΨΕ-ΣΣΚ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και έγινε η δέσμευση της πίστωσης.
3. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 389/18 στο Μητρώο Δεσμεύσεων
4. Την με αριθμό 1525/18 διακήρυξη του διαγωνισμού
5. Τις υποβληθείσες προσφορές
6. Το από 20/08/18 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
7. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΞ-291487/23-08-18 έγγραφο από την Επιθεώρηση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και το
με αριθμ.πρωτ.ΕΞ-291425-2018/10031/23-08-18 έγγραφο από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων της Δ/νσης
Προγραμματισμού & Συντονισμού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
8. Το από 31-08-18 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών
9. Την με αριθμ.195/05-09-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΠΘΩΨΕ-Ρ5Ν) αναφορικά με την
έγκριση των ανωτέρω πρακτικών και τον ορισμό προσωρινού αναδόχου
10.Το από 26-09-18 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης
11.Το από 28-09-18 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης
καλείται η Οικονομική Επιτροπή
Α) Για την αποδοχή και έγκριση των από 26-09-18 και 28-09-18 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισμού
Β) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών « Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»
στην εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διακρ. τίτλος «Nexus facility
IKE» με ΑΦΜ 800529653, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης με έδρα Ποσειδώνος 87, Πυλαία Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο
2310365436, με τιμή ανά ώρα και ανά άτομο 4,938€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανά ώρα και ανά άτομο 6,123€
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνολικής αξίας 122.462,40€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 151.853,376€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν
σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και η οικονομική προσφορά σύμφωνη με το άρθρο 68 του
Ν.3863/10 και χαμηλότερη από αυτές οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται και εγκρίνει τα από 26-09-18 και 28-09-18 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισμού
Β) Εγκρίνει την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών « Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης» στην εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διακρ. τίτλος
«Nexus facility IKE» με ΑΦΜ 800529653, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης με έδρα Ποσειδώνος 87, Πυλαία Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη και
τηλέφωνο 2310365436, με τιμή ανά ώρα και ανά άτομο 4,938€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανά ώρα και ανά άτομο
6,123€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνολικής αξίας 122.462,40€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 151.853,376€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν
σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και η οικονομική προσφορά σύμφωνη με το άρθρο 68 του
Ν.3863/10 και χαμηλότερη από αυτές οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού.
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,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου
αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν
από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του
ν.4412/16) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 (Α’ 64/0405-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
προσφυγών».
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 219/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 4.10.2018
Η Πρόεδρος
Μαρία Αποστολίδου
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