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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  222/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη 

των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση  

μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού. Απόρριψη προσφοράς. Προσωρινή Κατακύρωση στον επόμενο προσφέροντα. 

Ματαίωση αποτελέσματος. 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 13015/24.7.2020 
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 εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς 

(αναπληρωματικό μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

(μέλος.) 

   

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

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

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 

Ιστορικό δημοπρασίας 

1. Με την με αριθμ. 072/18-03-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7ΘΚΩΨΕ-ΦΞΛ) εγκρίθηκε η 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις με 

αριθμ.πρωτ. 6116, 6119/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 978ΩΩΨΕ-ΣΑΟ, 62Ξ4ΩΨΕ-9Ε0), 

αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

δήμου. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 551/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC006469636/23-03-20.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 375.863,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 303.559,60€ ΦΠΑ : 72.304,30€) και υποδιαιρείται σε έντεκα (11) τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης», εκτιμώμενης αξίας 

46.828,00€  πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 2: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 

εκτιμώμενης αξίας 61.874,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 3: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

εκτιμώμενης αξίας 36.987,30€ πλέον ΦΠΑ 24% 
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Τμήμα 4: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ», εκτιμώμενης 

αξίας 9.567,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  

Τμήμα 5: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ)», 

εκτιμώμενης αξίας 38.971,80€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 6: «Σάκοι Απορριμμάτων για όλους τους φορείς», εκτιμώμενης αξίας 60.726,50€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 7: «Σκούπες χόρτου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης», εκτιμώμενης αξίας 920,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 8: «Σκούπες και φαράσια για εργάτες καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», εκτιμώμενης 

αξίας 11.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Τμήμα 9: «Φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο», εκτιμώμενης αξίας 21.960,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 10: «Απολυμαντικά για κάδους για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 12.800,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% και 24%. 

Τμήμα 11: «Απολυμαντικά-Αλγοκτόνα για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 1.225,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος» 

2. Ο διαγωνισμός της με αριθμό 551/20 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 90216. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 27/04/20, κατά συνέπεια η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 04-05-20 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..». 

3. Στις 04-05-20, η επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και διαπίστωσε ότι 

αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 

υποβληθεί στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω 

προμηθευτές: 

 

Α/Α Προμηθευτές Αριθμός 
προσφοράς 

Ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφοράς 

1. ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 171732 27/04/2020 08:39:09 

2. ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ 171998 24/04/2020 14:21:50 

3. ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 171639 27/04/2020 09:22:45 

4. ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 171175 27/04/2020 13:34:02 

5. ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  172092 24/04/2020 13:18:18 

6. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 172018 27/04/2020 14:25:22 

 

Και για τα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήματα Οικονομικοί Φορείς 

1: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο 
Αμπελοκήπων Μενεμένης 

- ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δεν κατατέθηκαν προσφορές 

3: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ- 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δεν κατατέθηκαν προσφορές 

4: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΔΔ-
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 

Δεν κατατέθηκαν προσφορές 

5: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το ΝΠΙΔ-
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

- ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

6: Σάκοι Απορριμμάτων για όλους τους φορείς - ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 
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- ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ 
- ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

7: Σκούπες χόρτου για τον δήμο Αμπελοκήπων 
Μενεμένης 

- ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 

8: Σκούπες και φαράσια για εργάτες καθαριότητας του 
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

- ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 
- ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

9: Φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο - ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 
- ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

10: Απολυμαντικά για κάδους για τις υπηρεσίες 
καθαριότητας του Δήμου 

- ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 

11: Απολυμαντικά-Αλγοκτόνα για τις υπηρεσίες 
καθαριότητας του Δήμου 

- ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 

 

Σύμφωνα με τα από 27-04-20, 22-06-20 και 24-06-20 πρακτικά, η επιτροπή α) απέρριψε τις προσφορές οι οποίες 

κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ (τμήμα 6), ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,ΧΡΗΣΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (τμήμα 6), ΙΜΠΕΞ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ (τμήματα 7 και 8) δεδομένου ότι τα προσφερόμενα είδη είχαν αποκλίσεις από τα 

ζητούμενα της ανάθεσης και β) πρότεινε για προσωρινούς αναδόχους: την εταιρία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,ΧΡΗΣΤ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τα τμήματα 1 και 5, την εταιρία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ για το τμήμα 6, την εταιρία 

ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το τμήμα 8, την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ για το τμήμα  9 

και την εταιρία ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ για τα τμήματα 10 και 11. 

Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την με αριθμ.167/24-06-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

6Χ5ΥΩΨΕ-Π9Τ) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της «επικοινωνίας» του διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο του 

ΕΣΗΔΗΣ στις 01-07-20 στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 

Σε συνέχεια της απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  

α) στην εταιρία με επωνυμία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ η με αριθμ.πρωτ. 12245/14-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση  

β) την εταιρία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ η με αριθμ.πρωτ. 12246/14-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση και 

γ) και στην εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ η με αριθμ.πρωτ. 12247/14-07-20 ηλεκτρονική 

πρόσκληση 

με τις οποίες 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. 551/20 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 την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 27-07-20 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνει τα εξής: α) Την οριστική κατακύρωση για το τμήμα 6 στην εταιρία με 

επωνυμία ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ δεδομένου ότι κατέθεσαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμ.551/20 διακήρυξης του διαγωνισμού,  

β) την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΒΕΕΕ (για το τμήμα 9) δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε το απαιτούμενο δικαιολογητικό για την απόδειξη της μη 

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα 

γ) την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ για το τμήμα 8 δεδομένου ότι δεν κατέθεσαν την ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 

ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

δ) Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το τμήμα 8 Σκούπες και φαράσια για εργάτες 

καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και  
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ε) την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 9: Φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο, στην 

εταιρία με επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακρ.τίτλο ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ως η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από αυτές 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

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 τα ακόλουθα άρθρα: 
α) το άρθρο 103 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.12 του ν.4605/19 αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

  «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 

σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης.».  

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές. .. 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 

με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, … 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου» και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 
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6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105». 

β) το άρθρο 106 αναφορικά με την ματαίωση διαδικασίας ήτοι 
«1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 
32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών» 

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 ήτοι: 
1. Την με αριθμ.πρωτ.116/03-03-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΖΜΚΟΞ3Ι-2ΘΞ) από το ΝΠΙΔ - 

ΚΔΕΔΑΜ  
2. Την αριθμ.πρωτ.312/06-03-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΟΨΥΟΚ6Η-6ΤΡ) από το ΝΠΔΔ – 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ  
3. Την με αριθμό. 05/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006452389) 
4. Την με αριθμό. 05/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006452544) 
5. Τις με αριθμ.πρωτ.6116, 6119/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 978ΩΩΨΕ-ΣΑΟ, 62Ξ4ΩΨΕ-9Ε0) 

σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με 10.6634.01 και 20.6634 με 
περιγραφή τίτλου «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2020-22 του Φορέα και με τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της 
δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. 

6. Την με αριθμ.072/18-03-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7ΘΚΩΨΕ-ΦΞΛ) με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

7. Την με αριθμό 551/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
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8. Τις υποβληθείσες προσφορές 
9. Την με αριθμ. 167/24-06-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ5ΥΩΨΕ-Π9Τ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση 
10. Την με αριθμ. 167/24-06-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ5ΥΩΨΕ-Π9Τ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση 
11. Τις με αριθμ.πρωτ. 12245-7/14-07-20 προσκλήσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
12. Τους με αριθμ.πρωτ. 12900/20, 13003/20 και 12815/20 φακέλους από τους προσωρινούς αναδόχους 
13. Το από 27-07-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 
 

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 και έγκριση του από 27-07-20 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

 

Β) Την οριστική κατακύρωση για το Τμήμα 6: 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 58.069,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 72.005,56€ 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 44.990 49.545,00€ 61.435,80€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
2.850 3.151,00€ 3.907,24€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
3.870 4.273,00€ 5.298,52€ 

ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 1.000 1.100,00€ 1.364,00€ 

 

Γ) Για την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, 

για το τμήμα 9, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε το απαιτούμενο δικαιολογητικό για την απόδειξη της μη αναστολή 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16, δεν 

κατατέθηκαν ή υπήρχαν ελλείψεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,  όπως αυτά που περιγράφονται 

στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 551/20 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. 

 

Δ)  Για την κατάπτωση υπέρ του δήμου μέρους ποσού 439,20€ της εγγυητικής επιστολής με αριθμ. 

GRZ112716/16-04-20 από την ALPHA BANK συνολικού ποσού 691,60€ η οποία εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας ΙΜΠΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, διακρ.τίτλος ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ ΑΦΜ 095368953 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση Μοναστηρίου 212, 54628 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310536008 
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Ε) Για την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το 

τμήμα 8, δεδομένου ότι δεν κατέθεσαν την ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16, δεν 

κατατέθηκαν ή υπήρχαν ελλείψεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,  όπως αυτά που περιγράφονται 

στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 551/20 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. 

 

ΣΤ) Για την κατάπτωση υπέρ του δήμου μέρους ποσού 234,00€ της εγγυητικής επιστολής/γραμμάτιο συστάσεως 

χρηματικής παρακαταθήκης με αριθμ. 225107/10-04-20 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού 

ποσού 673,20€  από την η οποία εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακρ.τίτλο ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099409980, Δ.Ο.Υ 

Ζ’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κουντουριώτη 28, Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310326717. 

 

Ζ) Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το τμήμα 8 Σκούπες και φαράσια για εργάτες 

καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης δεδομένου ότι δεν υπάρχει επόμενος οικονομικός φορέας 

που να υπέβαλε επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συνεπώς η διαδικασία απέβη 

άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών και την επανάληψη της 

διαδικασίας σύναψης, με μη τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

Η) Για την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 9: Φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο, στην 

εταιρία με επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακρ.τίτλο ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099409980, Δ.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κουντουριώτη 28, Πυλαία ΤΚ 55535 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310326717, συνολικής αξίας 20.808,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 25.801,92€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 

διαγωνισμού. 

 

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

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 27-07-20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

 

Β) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση για το Τμήμα 6: 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 58.069,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 72.005,56€ 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 
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Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης 44.990 49.545,00€ 61.435,80€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
2.850 3.151,00€ 3.907,24€ 

ΝΠΔΔ- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
3.870 4.273,00€ 5.298,52€ 

ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 1.000 1.100,00€ 1.364,00€ 

 

Γ) Απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, για το 

τμήμα 9, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε το απαιτούμενο δικαιολογητικό για την απόδειξη της μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16, δεν 

κατατέθηκαν ή υπήρχαν ελλείψεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,  όπως αυτά που περιγράφονται 

στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 551/20 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. 

 

Δ)  Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ του δήμου μέρους ποσού 439,20€ της εγγυητικής επιστολής με αριθμ. 

GRZ112716/16-04-20 από την ALPHA BANK συνολικού ποσού 691,60€ η οποία εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας ΙΜΠΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, διακρ.τίτλος ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ ΑΦΜ 095368953 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση Μοναστηρίου 212, 54628 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310536008. 

 

Ε) Απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το τμήμα 8, 

δεδομένου ότι δεν κατέθεσαν την ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16, δεν κατατέθηκαν ή 

υπήρχαν ελλείψεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,  όπως αυτά που περιγράφονται στην με αριθμό 

2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 551/20 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. 

ΣΤ) Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ του δήμου μέρους ποσού 234,00€ της εγγυητικής επιστολής/γραμμάτιο 

συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αριθμ. 225107/10-04-20 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

συνολικού ποσού 673,20€  από την η οποία εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακρ.τίτλο ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099409980, Δ.Ο.Υ 

Ζ’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κουντουριώτη 28, Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310326717. 

 

Ζ) Εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το τμήμα 8 Σκούπες και φαράσια για εργάτες 

καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης δεδομένου ότι δεν υπάρχει επόμενος οικονομικός φορέας 

που να υπέβαλε επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συνεπώς η διαδικασία απέβη 

άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών και την επανάληψη της 

διαδικασίας σύναψης, με μη τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

Η) Εγκρίνει  την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 9: Φουντάκια για τις βούρτσες σαρώθρων για το Δήμο, 

στην εταιρία με επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακρ. τίτλο 

ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099409980, Δ.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κουντουριώτη 28, Πυλαία ΤΚ 

55535 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310326717, συνολικής αξίας 20.808,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 

ΑΔΑ: 6ΦΨ8ΩΨΕ-1Κ8
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ανάθεσης 25.801,92€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από αυτές που 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) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 372 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση.». 

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’ 64/04-

05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

προσφυγών». 

 

  Θ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  222/2020. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  30.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 

ΑΔΑ: 6ΦΨ8ΩΨΕ-1Κ8
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