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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..18η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 15ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..263/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..18ης/15-6-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .15η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 20702/14-6-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Αποκατάσταση 
Πυλώνα Φωτισµού λόγω Ζηµιάς και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων 
Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του ∆ηµοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου 
της ∆. Ε. Σταµάτας για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Ζηµιάς».  
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών 

καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον του θέµατος «Έγκριση πρακτικών για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» 
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λέγοντας ότι πρέπει να συζητηθεί άµεσα λόγω του ότι έληξε η προηγούµενη 
σύµβαση  και επειδή δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών 
χώρων στο ∆ήµο µας επείγει η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύναψη 
νέας. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για το χαρακτήρα της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας 
και  την συζήτηση του θέµατος «Έγκριση πρακτικών για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» ως  
κατεπείγων. 
 
  

Αριθµός Απόφασης:  ..263/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών 

καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  

 
 Με την υπ' αριθµ. 265/2018 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε παροχή(σκοπιµότητα) της εν θέµατι υπηρεσίας, µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.    
  
 Με την υπ’ αριθµ. 122/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής 
(A∆Α:6ΑΓΣΩ93-96Τ, Α∆ΑΜ: 18REQ003028695 2018-05-02) ψηφίστηκε α α) 
η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, και β) η από 3/2018 Μελέτη 
της ∆/νσης ΤεχνικώνΥπηρεσιών και οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
(ΑΑΥ 427/2018 Α∆Α: Ψ6Ρ0Ω93-ΤΑΜ) µε χρέωση του Κ.Α. 10.6274.0001 µε 
τίτλο «∆απάνες καθαρισµού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων 
των κτηρίων στέγασης των υπηρειών του ∆ήµου» στο ο.ε. 2018 και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 16373/1783/4-5-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

7/5/2018 7/5/2018 1/6/2018 
& ΩΡΑ 15:00 

 
-Την Πέµπτη 7-6-2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού 
δηµοτικών κτιρίων που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 122/2018 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα 
είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 3G FACILITIES SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

97025 

19535/04-06-2018 

2 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

98606 19663/05-06-2018 

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 11ης  Ιουνίου 
2018  που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο,  
  
«Στην Αθήνα σήµερα 11-06-2018, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11:00 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 122/02-
05-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν 
της αρ. πρωτ.: 16378/04-05-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 57589 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 16373/1783/04-05-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ - CPV: 90911200-8  - Α∆ΑΜ: 18REQ003027815. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
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1. Πρόεδρος Μαρία Βορριά  

2. Μέλος Ελένη Τσιντζιλώνη 
 

3. Μέλος Μαρία Χρυσαφογεώργη  

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 16373/1783/04-05-2018 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων  του ∆ήµου ∆ιονύσου και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος 
τον αριθµό 57589. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 01/06/2018 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 07/06/2018 και ώρα 
11:30πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 57589 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές  από τον 
παρακάτω προµηθευτή:   
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

31/05/2018 14:33:14 

2 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01/06/2018 12:47:25 

 
 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη 
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της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως 
µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν 
αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 
3.1.1), θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι οι  προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω 
αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς συστήµατος Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 3G FACILITIES SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

97025 

19535/04-06-2018 

2 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

98606 19663/05-06-2018 

 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 2.2,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική 
µορφή, όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και 
το σύννοµο του περιεχοµένου τους : 

 

1. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «3G FACILITIES 
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ » υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή 
όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  
 

2. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο 
και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
του διαγωνισµού εµπρόθεσµα 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι  φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών όσο και οι  
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φάκελοι των τεχνικών  προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 11:30π.µ. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 

Το πρακτικό ολοκληρώθηκε στις 11/06/2018 και αναρτήθηκε στη αυθηµερόν 
στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr, γεγονός που γνωστοποιήθηκε 
αµελιτί (11/06/2018, 13:39:12) στους συµµετέχοντες µέσω της διαδικασίας 
επικοινωνίας της συγκεκριµένης πλατφόρµας. 

 

Στις 12/06/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 57589 συστηµικό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της αριθ. πρωτ.16373/1783/4-5-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο2 της 12ης 
Ιουνίου 2018 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε 
το οποίο: 
 
«Στην Αθήνα σήµερα 12-06-2018, ηµέρα Τρίτη   και ώρα 11:30 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 122/02-
05-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν 
της αρ. πρωτ.: 16378/04-05-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις Οικονοµικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 57589 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 16373/1783/04-05-2018 διακήρυξης του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων 
” ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 90911200-8  - Α∆ΑΜ: 18REQ003027815. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Μαρία Βορριά  

2. Μέλος Ελένη Τσιντζιλώνη 
 

3. Μέλος Μαρία Χρυσαφογεώργη  
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 16373/1783/04-05-2018 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων  του ∆ήµου ∆ιονύσου και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος 
τον αριθµό 57589. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 01/06/2018 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 07/06/2018 και ώρα 
11:30πµ. 
 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι  
φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών-  1) 
3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2) ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-  όσο και οι  φάκελοι των 
τεχνικών  προσφορών ήταν  πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονταν  στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή όρισε  ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
οικονοµικών προσφορών την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 11:30π.µ 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη  
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 57589  αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές 
(στις 12/6/2018 και ώρα 11:30 πµ) των  συµµετεχουσών εταιρειών   που 
προχώρησαν στην επόµενη φάση, και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

 
Προµηθευτής 

α/α 
Προσφοράς 
Συστήµατος 

Είδος 
Ποσότητα 
 

Καθαρή Αξία € ΦΠΑ 24% € Συνολική Αξία € 

1. 

3G FACILITIES 
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

97025 

90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 
κτιρίων 

1 87.887,91 
 
21.093,10 
 

108.981,01 

2. 

ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

98606 

90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 
κτιρίων 

1 84.692,28 
 
20.326,15 
 

105.018,43 
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Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθεισών 
οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική 
πλατφόρµα, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο προς 
την Οικονοµική Επιτροπή την εταιρεία “ ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 
082763294, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε  προφερόµενη τιµή 105.018,43 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. διότι ήταν η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί 
έπειτα από την έκδοση σχετικής Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με 
την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά 
πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.   

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

Το πρακτικό ολοκληρώθηκε στις 12/06/2018 και αναρτήθηκε στη αυθηµερόν 
στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr, γεγονός που γνωστοποιήθηκε 
αµελιτί (12/06/2018, 14:29:44) στους συµµετέχοντες µέσω της διαδικασίας 
επικοινωνίας της συγκεκριµένης πλατφόρµας. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής 
Νο1 & Νο2 , προτείνεται η έγκριση: 
 

• των αριθµ. Νο1/11-06-2018 & Νο2/12-06-2018 Πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• η κήρυξη της εταιρίας «ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό 
τίτλο «ΥΑ∆ΕΣ FACILITIES SERVICES AΕ» µε ΑΦΜ 082763294, 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΑ, που εδρεύει στην οδό Σερρών 43, Τ.Κ. 10441 
Αθήνα, µε α/α προσφοράς συστήµατος «98606», ως προσωρινού 
µειοδότη για το ποσό των 84.692,28€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
24% δηλαδή ποσού 20.326,15€, ήτοι συνολικά ποσό 105.018,43€ διότι 
η προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής. 

 
  

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
� τα Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 & Νο2 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

• Εγκρίνει τα αριθ. Νο1/11-06-2018 & Νο2/12-06-2018 Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού 
δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου. 

• Κηρύττει την εταιρία «ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό 
τίτλο «ΥΑ∆ΕΣ FACILITIES SERVICES AΕ» µε ΑΦΜ 082763294, 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΑ, που εδρεύει στην οδό Σερρών 43, Τ.Κ. 10441 
Αθήνα, µε α/α προσφοράς συστήµατος «98606», ως προσωρινό 
µειοδότη για το ποσό των 84.692,28€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
24% δηλαδή ποσού 20.326,15€, ήτοι συνολικά ποσό 105.018,43€ διότι 
η προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η έγκριση σχετικής δαπάνης και η διάθεση ποσού 
σύµφωνα µε την 91/2018 απόφαση της Ο.Ε. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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