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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   138/2018

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του 1ου και 2ου πρακτικού  της  Αρμόδιας  Επιτροπής 
                  διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού
                  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  καθαρισμού  δημοτικών  καταστη-
                  μάτων (Αρ. μελ. 17/2018).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 26η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8:30
π.μ.,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  μετά  την  υπ'  αριθ.
10092/22-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,  προκειμένου  να
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε  (5),  ο  κ.  Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν  τ  ε  ς  : 1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ -  Δήμαρχος -  Πρόεδρος,  2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς:  1.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  2.Δόσχορης  Κων/νος,  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 8ου θέματος της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.  Η υπ’ αριθ.  17/2018 μελέτη  του Τμήματος  Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών  Δόμησης,  η  οποία  αφορά  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας
«Δαπάνες  Καθαρισμού  Δημοτικών  Καταστημάτων»   για  χρονική  περίοδο  από  την
υπογραφή  της  σύμβασης  με  τον  ανάδοχο  και  για  οκτώ  μήνες,  συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης #48.118,20# €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
2. Η υπ’ αριθ. 84/16-04-2018 (με ΑΔΑ:7ΘΕΤΩΛ3-ΜΙ6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  κατόπιν  διεξαγωγής
συνοπτικού διαγωνισμού.
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους,  όπου στον Κ.Α.  10-6274.004 του
σκέλους  των  εξόδων του,  με  τίτλο  «Δαπάνες  καθαρισμού  Δημοτικών καταστημάτων
(συν+νέο)», έχει  εγγραφεί πίστωση ποσού #30.000,00# €, για την εκτέλεση της εν λόγω
υπηρεσίας, ως όριο πληρωμής για το έτος 2018. 
4.  Η υπ΄ αριθ. 81/2018 (με ΑΔΑ: ΩΣΣΦΩΛ3-ΨΗΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία αφενός εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού
#48.118,20# € για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας το οποίο κατανέμεται στα έτη
2018 και 2019, ως εξής:

 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό #30.000,00# €, ως όριο πληρωμής &
 στο έτος 2019 ποσό  #18.118,20# € για την ολοκλήρωση της σύμβασης

και αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσού #30.000,00# € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.,
προς κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας.
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5. Η  με  αριθ.  πρωτ.  6860/03-05-2018  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-374. 
6. Η υπ΄ αριθ. 109/2018 (με ΑΔΑ: 6ΜΖΑΩΛ3-ΓΘΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  τρόπος  εκτέλεσης  της  εν  λόγω  υπηρεσίας,  οι  τεχνικές
προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης καθώς και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.
7. Η υπ΄ αριθ. 8515/2018 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 18PROC003175813) για τη διεξαγωγή
του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Η  υπ΄  αριθ.  8515/29-05-2018  (ΑΔΑ:  ΩΓΧΑΩΛ3-5ΗΛ)  Περιληπτική  Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εν θέματι  υπηρεσίας και  η εφημερίδα
όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
9. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
10. Το από 13-06-2018 (1ο)  πρακτικό  διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της
υπηρεσίας  "Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών καταστημάτων", σύμφωνα με το οποίο
κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές, ως εξής:

α/α Εκπρόσωπος Προσφέρων
1 ΚΟΖΑΝΙΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
2 GEGA KONSTANDINO GK CLEANING

και  αποσφράγισης -  αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών
προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων, από το οποίο προκύπτει ότι α) απορρίφθηκε
η προσφορά του υποψηφίου GEGA KONSTANDINO καθότι,  με βάση την παράγραφο θ
του άρθρου 2.4.7 της διακήρυξης, παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται στο άρθρο 2.4.4. στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι δεν προσκόμισε τα
Πιστοποιητικά  ISO9001/2004  Συστήματα  Διαχείρισης  Ποιότητας  και  ISO18001/2008
Συστήματα Διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής, αλλά ούτε και ισοδύναμα
αυτών,  και  β)  για  τον  έτερο  προσφέροντα, ΚΟΖΑΝΙΤΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  -  Σ.Κ.Ε.Κ.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, αποφασίστηκε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.
4412/2016,  να  κληθεί  εγγράφως  προς  διόρθωση  -  συμπλήρωση  της  Υπεύθυνης
Δήλωσης,  αναφορικά  με  τον  ακριβή  αριθμό  των  ατόμων  που  απαιτούνται  για  την
επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας της κάθε ομάδας, καθώς και τις ημέρες
και ώρες εργασίας.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προέβη στη σύνταξη & αποστολή  του υπ΄ αριθμ.
9560/13-06-2018 εγγράφου της.    
11. Το  από  21-06-2018  (2ο)  πρακτικό,  σύμφωνα με  το  οποίο  η  αρμόδια  Επιτροπή
προέβη αφενός στον έλεγχο της συμπληρωμένης - διορθωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης
της  επιχείρησης  Σ.Κ.Ε.Κ.  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  (κατατεθειμένης  με  αριθμό  πρωτ.
Δήμου  9944/20-06-2018), διαπιστώνοντας ότι είχε αποκατασταθεί το εκ παραδρομής
σφάλμα  της  αρχικής  Δήλωσης,  κι  αφετέρου  στην  αποσφράγιση της  οικονομικής
προσφοράς της ανωτέρω συμμετέχουσας, η  οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
#35.183,20#  €  και  προστιθεμένου  του  Φ.Π.Α.  εξ  €  #8.443,97#  στο  ποσό  των
#43.627,17#  €.  και  εισηγείται την  ανάδειξη  της  προαναφερθείσας  εταιρείας  ως
προσωρινής αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά
της  είναι  πλήρης  και  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της υπ' αριθ. 17/2018 μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών της 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει τα από 13-06-2018 και 21-06-2018, (1ο) και (2ο) Πρακτικά, αντίστοιχα, της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων».
2.Αναδεικνύει την εταιρεία  "Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" ως προσωρινή ανάδοχο
της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 17/2018 σχετικής μελέτης

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την
κοινοποίησή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   138/2018

            Ο Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής               ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

        Δήμαρχος
                                                                               ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                  
                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                              
                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
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