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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               7.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  391/2020 

 

ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με αριθμ. 1419/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στα πλαίσια της οριστικής κατακύρωσης  για την ανάθεση των υπηρεσιών 

«Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».  

 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 22121/3-12-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 
παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Ράπτου Όλγα 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                               
   
Ιστορικό δημοπράτησης 

1. Με την με αριθμ. 228/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 206/19 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8Ζ4ΩΨΕ-ΩΗΤ) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν 

οι όροι διακήρυξης 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 να ανέρχεται στο ποσό των 298.666,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 240.860,00€,  ΦΠΑ: 57.806,40€) ενώ με την με αριθμ.πρωτ. 18755/30-09-19 

απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΘΔΩΨΕ-ΥΜΝ) αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1877/19, η έλαβε τον υπ’ αριθμ. 80629 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: 19PROC005691353/11-10-19. Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

ΑΔΑ: ΨΨΗ4ΩΨΕ-ΗΤΦ
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Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 09-10-19, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 19-490706-001 και αριθμό 

δημοσίευσης 2019/S 197-478682/11-10-19. 

2. Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1877/19 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 80629. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 13/11/19, κατά συνέπεια η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19-11-19 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 19-11-19 η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά- 

Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην καταχώρηση 

όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών  και των αποτελεσμάτων 

του ελέγχου αυτών στα σχετικά πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

Οι προσφορές οι οποίες είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος ήταν οι 

ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και 
ώρα υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

12/11/2019 14:58:41 154318 

2. SL ΕΛΛΑΣ Ι Κ Ε 13/11/2019 14:14:27 153746 

3. ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13/11/2019 14:55:41 155597 

4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11/11/2019 19:35:48 156542 

5. ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 13/11/2019 14:14:53 153946 
 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και σύμφωνα με το από 19-11-19 

πρακτικό η επιτροπή έκανε αποδεκτές όλες τις ανωτέρω προσφορές 

4. Στις 26-11-19 η επιτροπή, μετά την από 25-11-19 ειδική πρόσκληση μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ προς 

τους προσφέροντες , προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι οποίες ήταν οι 

ακόλουθες: 

Α/Α Οικονομικοί Φορείς Οικονομική Προσφορά 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

2. SL ΕΛΛΑΣ Ι Κ Ε 210.738,40€ 261.315,62€ 

4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

234.156,00€ 290.353,44€ 

5. ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 235.200,00€ 291.648,00€ 

3. ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 238.316,00€ 295.511,84€ 

1. 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

268.399,21€ 332.815,02€ 

 

ΑΔΑ: ΨΨΗ4ΩΨΕ-ΗΤΦ
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5. Σύμφωνα με τα 26-11-19 και 20-12-19 πρακτικά, η επιτροπή  

α) απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεδομένου ότι η οικονομική προσφορά δεν ήταν σαφής και δεν 

μπορούσε να θεραπευθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/16, β) απέρριψε την προσφορά η οποία 

κατατέθηκε από την εταιρία 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ δεδομένου ότι αφορούσε ποσό 268.399,21 

πλέον ΦΠΑ το οποίο ήταν μεγαλύτερο από την εκτιμώμενη αξία της ανάθεσης. (240.860,00 και γ) πρότεινε για 

προσωρινή κατακύρωση στην εταιρία με επωνυμία SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διακρ.τίτλο SL HELLAS IKE, 

δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού . 

Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την με αριθμ.001/15-01-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

Ω8ΣΑΩΨΕ-Υ68) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους 

συμμετέχοντες στις 17-01-20. 

6. Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 27-01-20 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 89/28-01-20) από 

την εταιρία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ με διακρ.τίτλο EXPRESS FACILITY MANAGEMENT η οποία έγινε δεκτή 

σύμφωνα με την με αριθμ.265/05-03-20 απόφαση η οποία εκδόθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση, εκδόθηκε η με αριθμ.064/11-03-20 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ω9ΗΩΨΕ-ΜΔΥ) με την οποία η εταιρία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ ορίσθηκε ως 

προσωρινός ανάδοχος. 

7. Σε συνέχεια της απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, στην εταιρία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η με αριθμ. πρωτ.6097/16-

03-20 ηλεκτρονική πρόσκληση με την 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. 1877/19 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 το από 24-03-20 πρακτικό 

σύμφωνα με το οποίο α) απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία 

ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ διακρ.τίτλο «Express Facility Management» και β) ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο 

την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ.τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ, 

δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 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. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την με αριθμ.091/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΖΚΩΨΕ-

ΡΧ1) η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 10-04-20. 

ΑΔΑ: ΨΨΗ4ΩΨΕ-ΗΤΦ
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8. Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 16-04-20 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό 

Καταχώρησης ΑΕΠΠ 464/21-04-20 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ», 

διακρ.τίτλο «EXPRESS FACILITY MANAGEMENT» η οποία δεν έγινε δεκτή από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με την με 

αριθμ.671/2020 απόφαση της . 

9. Κατά της απόφασης με αριθμ.671/20 της ΑΕΠΠ και της με αριθμ.091/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κατατέθηκε η από 24-06-20 Αίτηση Αναστολής (πρωτ.11261/29-06-20) η οποία εκδικάστηκε στις 16-07-20 και δεν 

έγινε δεκτή σύμφωνα με την με αριιθμ104/2020 απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

10. Σε συνέχεια της με αριθμ.091/20 απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, στην εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ. τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η με αριθμ. 

πρωτ.10348/16-06-20 ηλεκτρονική πρόσκληση με την 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. 1877/19 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. 

11. Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 26-06-20 πρακτικό 

σύμφωνα με το οποίο α) απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΕ 

δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του 

ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμ.1877/19 διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στον χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου» στην  πλατφόρμα του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 

36 του ν.4412/16 και του άρθρου 17 της με αριθμ. 56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 

12. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την με αριθμ.244/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

Ω3ΖΚΩΨΕ-ΡΧ1) η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 01-09-20. 

13. Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 16-04-20 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό 

Καταχώρησης ΑΕΠΠ 1265/11-09-20 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΞ ΑΕ» η οποία έγινε δεκτή από 

την ΑΕΠΠ σύμφωνα με την με αριθμ.1419/2020 απόφαση της . 

 

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.3 ήτοι «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 
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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» και ειδικότερα το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με 
το άρθρο 3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες 
της Οικονομικής Επιτροπής ήτοι: 
«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση 
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου 
ή δημόσιους υπαλλήλους. 
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση». 
 
Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 
1. Την με αριθμ.228/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Την με αριθμ.πρωτ. 18755/30-09-19 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης  
3. Την με αριθμ.206/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών, όρων διακήρυξης 
4. Την με αριθμ.1877/19 διακήρυξη του διαγωνισμού 
5. Το με αριθμ.πρωτ. 475294/21-11-19 (23782/04-12-19) έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική 
Υπηρεσία, Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία  
6. Το με αριθμ.πρωτ. ΕΞ-474668/21-11-19 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, 
Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  
7. Την με αριθμ.001/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΣΑΩΨΕ-Υ68) αναφορικά με την προσωρινή 
κατακύρωση της ανάθεσης. 
8. Την με αριθμ.265/2020 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
9. Το με αριθμ.πρωτ. ΕΞ-474668/21-11-19 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, 

Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 
10.  Την με αριθμ.001/15-01-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΣΑΩΨΕ-Υ68) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης 
11. Την από 27-01-20 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 89/28-01-20) από την εταιρία 

ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
12. Την με αριθμ. 265/05-03-20 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
13. Την με αριθμ.064/11-03-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ω9ΗΩΨΕ-ΜΔΥ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση. 
14. Την με αριθμ.091/03-04-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΖΚΩΨΕ-ΡΧ1) αναφορικά με την 

απόρριψη της προσφοράς και την προσωρινή κατακύρωση. 
15. Την από 16-04-20 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 464/2020) από την εταιρία 

ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
16. Την με αριθμ. 671/15-06-20 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
17. Την με αριθμ.104/2020 Απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναφορικά με την απόρριψη της 

Αίτησης Αναστολής η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
18. Το από 26-06-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 
19. Την με αριθμ.244/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την απόρριψη της προσφοράς και 
την ματαίωση της διαδικασίας 
20. Την με αριθμ. 1419/2020 απόφαση της από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
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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  

 

Α)  Για την αποδοχή της με αριθμ. 1419/20-2020 απόφασης από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 

Β)  Για την ακύρωση της με αριθμ. 244/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δυνάμει της οποίας έγινε 

αποδεκτό και εγκρίθηκε το από 26.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά 

το μέρος που έκρινε απορριπτέα την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ενέκρινε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας,. 

Γ) Για την οριστική κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης» στην εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ. 

τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ με ΑΦΜ 998613821, Δ.Ο.Υ Τρικάλων με διεύθυνση Φλέμιγκ 8, ΤΚ 42131 Τρίκαλα, Τηλ.2431074022 

και διεύθυνση Θεσσαλονίκης Άρη Βελουχιώτη 29, ΤΚ 56121, τηλ.2310577242, συνολικής αξίας 238.316,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 295.511,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, 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 Κατά Πλειοψηφία  

(με ψήφους: 7 υπέρ, 1 κατά η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 
Α) Αποδέχεται την με αριθμ. 1419/20-2020 απόφαση  από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

στα πλαίσια της οριστικής κατακύρωσης  για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης».  

 

Β)  Εγκρίνει την ακύρωση της με αριθμ. 244/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δυνάμει της οποίας έγινε 

αποδεκτό και εγκρίθηκε το από 26.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά 

το μέρος που έκρινε απορριπτέα την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ενέκρινε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας,. 

 

Γ) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης» στην εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ. τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ με ΑΦΜ 998613821, Δ.Ο.Υ Τρικάλων με διεύθυνση Φλέμιγκ 8, ΤΚ 42131 Τρίκαλα, 

Τηλ.2431074022 και διεύθυνση Θεσσαλονίκης Άρη Βελουχιώτη 29, ΤΚ 56121, τηλ.2310577242, συνολικής αξίας 

238.316,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 295.511,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου 

ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 
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προδιαγραφές του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από 

αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 
 
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  391/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  8.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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