
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-3-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..50/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4η/2-3-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2α Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..5502/24-2-2017.. 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 στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΚΟΥΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από 
πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ αυτ/του της  
από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων 
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε 
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 2) 
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Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό 
προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την «Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου 
∆ιονύσου» προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.» 

ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  
βλάβη του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης 
λόγω καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  
στη µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως 
συµµετοχή   για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως 
συµµετοχή για την πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – 
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας 
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. 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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Καγιαλή Ελπίδα    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη ψήφιση του τελευταίου θέµατος. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..50/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την «Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου 
∆ιονύσου» προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.» 
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη: . 
1. Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

(ΦΕΚ: Α/11/1980). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
3. Την 104/30-5-2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 

η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας  
4. Την αριθµ 217/11-7-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 

οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. 
10.6274.0001 µε τίτλο « ∆απάνες καθαρισµού εσωτερικών χώρων και 
υαλοπινάκων των κτιρίων» β) η αριθµ. 10/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού  

5. Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1557/23663/01-09-2016  Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 27526) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 07/10/2016 και ώρα 15:00 µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 13/10/2016 και ώρα 11:00πµ.  

6. Το Πρακτικό Νο1 (14-02-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
111/2016 ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε 
το οποίο: 

«Στον Άγιο Στέφανο, στις 13/10/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 27526 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον «Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 76.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 
24% 18.387,10€ ήτοι συνολικής δαπάνης 95.000,00€  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον «Καθαρισµό 
∆ηµοτικών Κτιρίων ∆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 27526. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 07/10/2016 και ώρα 
15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 
13/10/2016 και ώρα 11:00πµ. 
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 27526 
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε 
τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:   
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 Συµµετέχουσες εταιρείες Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

07/10/2016 10:50:40 

2 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

07/10/2016 11:23:46  

 

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ 

07/10/2016 12:18:43 

 

4 JCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

07/10/2016 13:12:02 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη 
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 αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9), αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς 
α/α συστήµατος : 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Α/Α  προσφοράς συστήµατος Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ICM INTERNATIONAL CLEANING 

METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

43898 28335/11.10.2016 

2 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

44224 28051/10.10.2016 
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 Συµµετέχουσες εταιρείες Α/Α  προσφοράς συστήµατος Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ 

43539 28276/11.10.2016 

4 JCB SECURITY AND FACILITY 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

44082 28178/10.10.2016 

 
Το Τµήµα Προµηθειών µε το αριθ. πρωτ. 33353/30.11.2016 έγγραφο του ζήτησε από 
το ΣΕΠΕ χορήγηση πιστοποιητικών πράξεων επιβολής προστίµων (σύµφωνα µε την 
33/2016 πράξη του VII τµήµατος του ελεγκτικού συνεδρίου) των ανωτέρω εταιρειών το 
οποίο απάντησε , ότι το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» βρίσκεται σε διαδικασία σύστασής και δεν είναι εφικτή η 
χορήγηση πιστοποιητικών και µπορούν οι εταιρείες να προσκοµίσουν ένορκη 
βεβαίωση , περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. Στη 
συνέχεια ζητήθηκε από τις εταιρείες , οι οποίες δεν είχαν προσκοµίσει την εν λόγω  
ένορκη βεβαίωση  µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ αίτηµα στο οποίο 
και ανταποκρίθηκαν πλήρως.        
Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, 
η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  

1. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ICM INTERNATIONAL CLEANING 
METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» υπέβαλλε ένορκη βεβαίωση µε 
ηµεροµηνία, 06 Οκτωβρίου 2016, σύµφωνα µε τη οποία βεβαιώνει  τα εξής : « Για το 
χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» βεβαιώνω ότι δεν έχουν επιβληθεί 
τελεσίδικα σε βάρος της εταιρείας «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ICM INTERNATIONAL CLEANING 
METHODS Α.Ε.» , µε έδρα το ∆ήµο Αργυρούπολης , οδός Χρυσοστόµου Σµύρνης αρ. 
6 και εκπροσωπείται νόµιµα, πράξη επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που να χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή « πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας σύµφωνα µε την περ. δ. παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 , όπως 
η παράγραφος 2 προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 
(ΦΕΚ 88/τ. Α/18.04.2013 κατ’ εφαρµογή της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης 2063/δ1/632/2011 (ΦΕΚ Β’ /266/18.02.2011) , που µέχρι 
σήµερα ρυθµίζει τον χαρακτηρισµό των σχετικών παραβάσεων».   Ως εκ τούτου η 
προσκοµισθείσα , ένορκη βεβαίωση έχει αλλοιώσει το περιεχόµενο που ο νοµοθέτης 
και η διακήρυξη  απαιτεί να έχει η συγκεκριµένη  ένορκη βεβαίωση  αφού δεν  
βεβαιώνεται σ’ αυτή όπως απαιτείται ότι « δεν της έχουν επιβληθεί πράξης επιβολής 
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προστίµου» αλλά αναγράφεται ότι δεν της έχουν επιβληθεί τελεσίδικα πράξεις 
επιβολής προστίµου. Επίσης από τον όρο «τελεσίδικα» υπονοείται ότι της έχουν 
επιβληθεί πρόστιµα . Ανεξάρτητα  από τις προσπάθειες που κάνει η εταιρεία 
προκειµένου να ακυρώσει ή να µεταβάλλει επιβαλλόµενα πρόστιµα , δεν αλλοιώνει το 
γεγονός ότι αυτά ήδη της έχουν επιβληθεί και αποτελούν γεγονός. Εποµένως η 
εταιρεία αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε την ανωτέρω 
εκτιθέµενη διττή αιτιολογική βάση.  

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.  

3. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» υπέβαλλε 
την υπ’αριθ. 205935/2016  ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ των εργαζοµένων στον 
υποφάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής αλλά δεν υπέβαλλε  στα δικαιολογητικά  
την ασφαλιστική ενηµερότητα των εργοδοτών όπου σύµφωνα µε το άρθρο 7.1.3. της 
διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισµού, το πιστοποιητικό κοινωνικής ασφάλισης (κύριας) 
αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους 
τους απασχολουµένους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους 
στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  

4. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «JCB SECURITY AND FACILITY 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» υπέβαλλε τόσο 
σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο το σύνολο των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα. Στο σηµείο αυτό, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επισηµαίνει ότι στις 24.01.2017, µέσω την ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας του και την επόµενη µέρα µε ταχυδροµείο (αρ. πρωτ.2396/25.01.2017 , 
στάλθηκε επιστολή από την εταιρεία που µας γνωστοποίησε την αλλαγή της 
επωνυµίας της από «JCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» σε « MYSERVICES SECURITY  AND FACILITY 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» µε διακριτικό τίτλο 
«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.» καθώς επίσης και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα αυτής ( ΦΕΚ Σύστασης, έναρξη εργασιών µη φυσικού 
προσώπου, ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού, ΦΕΚ καταχώρησης στο γενικό 
εµπορικό µητρώο, Πρακτικό συγκρότησης νέου ∆.Σ. & ανακοίνωση καταχώρησης στο 
ΓΕΜΗ, απόδειξη είσπραξης καταχώρησης µεταβολών, πρακτικό ∆.Σ. Εκπροσώπησης 
και εκχώρησης αρµοδιοτήτων και ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ πρακτικό 
γενικής συνέλευσης για αλλαγή επωνυµίας, ανακοίνωση αλλαγής επωνυµία και 
κωδικοποιηµένο καταστατικό εταιρείας, αλλαγή επωνυµίας σε ∆ΟΥ, πιστοποιητικό 
µεταβολών εκπροσώπησης, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , πιστοποιητικό 
περί τροποποίησης καταστατικού και ονοµαστικοποίησης µετοχών). 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή  
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1.  την αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των 
ακόλουθων οικονοµικών φορέων: 

1. ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και µε α/α προσφοράς 44224 

2. MYSERVICES SECURITY  AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( πρώην JCB 
SECURITY AND FACILITY S.A.) , και µε α/α προσφοράς 44082 

2. την απόρριψη των προσφορών  και αποκλεισµό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας των ακόλουθων οικονοµικών φορέων: 

• ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και µε α/α προσφοράς 43898,  καθώς η ένορκη βεβαίωση 
που αφορούσε  πράξεις επιβολής προστίµων για παραβιάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που να χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή « πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας  δεν ήταν σύµφωνη µε το Ν.4144/13.   

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ , και µε α/α προσφοράς 43539, καθώς  τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής της δεν ήταν  σύµφωνα µε το άρθρο 7.1. 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περ. 3 της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 
«…..Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα 
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Ο 
συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη 
δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση….» 

 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες στις 16-02-2017 
και δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για : 

1. Την έγκριση του Πρακτικού  Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης   
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2. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ήτοι : Α)  η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των οικονοµικών Προσφορών των εταιρειών  ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και  MYSERVICES SECURITY  AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( πρώην JCB 
SECURITY AND FACILITY S.A.) Β) την απόρριψη των προσφορών  και 
αποκλεισµό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιρειών  
ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  και  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980). 
� Την 104/30-5-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας  
� Την αριθµ 217/11-7-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1557/23663/01-09-2016  Απόφαση ∆ηµάρχου µε την 

οποία προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 
27526).  
� Το Πρακτικό Νο1 (14-02-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης για την «Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών 
Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου».   

2. ∆ιατάσσει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ήτοι: Α)  ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των οικονοµικών Προσφορών των εταιρειών ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και  MYSERVICES SECURITY  AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (πρώην JCB SECURITY 
AND FACILITY S.A.) Β) την απόρριψη των προσφορών  και αποκλεισµό από 
τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιρειών  ICM 
INTERNATIONAL CLEANING METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  και  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Καγιαλή Ελπίδα 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

ΑΔΑ: ΩΘΗΝΩ93-Θ2Ξ
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