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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..36η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-12-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..452../2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..36ης/10-12-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..10η ∆εκεµβρίου 2019.., ηµέρα ..Tρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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.45946/6-12-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ∆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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «∆ιόρθωση σφάλµατος στην αριθ. 390/2019 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την διοργάνωση “Χριστουγεννιάτικο Χωρίο” στον ∆ήµο ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού  
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων για την ‘’Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου’’». 
ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 44637/21-12-2018 (18 SYMV004254793 
2018-12-21 )  σύµβασης για την «Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών οµάδες Ε Μικρουλικά 
και ΣΤ Εργαλεία », σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ 3ο:« Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια υδραυλικού υλικού». 
� ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού  

ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων για την “Παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου’’». 

ΘΕΜΑ 5ο:« Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου 
του ∆ήµου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».  
ΘΕΜΑ 7ο:« Καθορισµός ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Φωτισµού µε ισχύ από 
01/01/2020 και εφεξής». 
ΘΕΜΑ 8ο:« Καθορισµός ανταποδοτικού Τέλους Ύδρευσης µε ισχύ από 01/01/2020 και 
εφεξής». 
ΘΕΜΑ 9ο:« Καθορισµός τελών και προστίµων για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου µε ισχύ από 01/01/2020 και εφεξής». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αναδοχής χρέους οφειλετών του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Κάδων 
(Υπόγειων και Μηχανικής Αποκοµιδής) Απορριµµάτων»».  
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου 
Ποτίσµατος»». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγµατοποίηση λοιπών εορταστικών 
εκδηλώσεων – ΚΑΕ 15.6471.0004 + 15.6471.0003 + 00.6433». 
ΘΕΜΑ 14ο:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ»». 
ΘΕΜΑ 15ο:«Αποδοχή δωρεάς, από τον κο Ελευθέριο Φίκια, για την κατασκευή µιας 
πέτρινης βρύσης και ενός πέτρινου καθίσµατος (παγκάκι) στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 
Κρυονερίου» 
ΘΕΜΑ 16ο:«Αποδοχή δωρεάς ενός container από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.      1. Τσουδερός Ιωάννης                                                           
2. Κριεµάδης Στέφανος                            2. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
3. Φώτος Βασίλειος                                 3. Τσούκας Παναγιώτης 
4. Λακαφώση Παναγιώτα 
5. Τσεβάς Χρήστος         
6. Αλέξανδρης ∆ηµήτριος 

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
  
Αριθµός Απόφασης: 452/2019 
 
� ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού  

ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων για την “Παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου’’». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Έχοντας υπόψη: 

Την υπ’ αριθ.  406/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν 

τα  Πρακτικά Νο1/17.10.20019 & Νο2/30.10.2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και ανακηρύχθηκαν για την “Παροχή Υπηρεσιών 

καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου”: η εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 082763294, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ως προσωρινός ανάδοχος του 

διαγωνισµού. 

Την απο 06.09.2019 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η 

οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να προσκοµίσουν οι προσωρινοί ανάδοχοι τα 
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προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα 

ηµερών. 

Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 44936/29-11-2019 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

της εταιρείας ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΧΩΡΩΝ Α.Ε.. 

Το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 406/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα 

µε το οποίο: 

 

 «…Με το Πρακτικό Νο.2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 

και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η επιτροπή  

διαγωνισµού πρότεινε προς την Οικονοµική Επιτροπή την εταιρεία “ ΥΑ∆ΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ 082763294, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ µε προφερόµενη τιµή 120.954,10 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. διότι ήταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

Με την υπ΄αριθ. 406/19-11-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
Σε συνέχεια της 406/19-11-2019 ΑΟΕ, απεστάλη στις 22-11-2019 στην εταιρεία  ΥΑ∆ΕΣ 
Α.Ε., µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, 
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 παράγραφο 
2.2.3 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 
τον προσφέροντα (“προσωρινό ανάδοχο”), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 
αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και 
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. 
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον 
προσωρινό ανάδοχο στις 22-11-2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά 
την 28-11-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και συγχρόνως τα κατέθεσε και 
σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 29-11-2019 (αρ. Πρωτ. 44936/29-11-
2019). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 03/12/2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
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ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΦΚΑ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΠ  
ΒΙΒΛΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ 

ΣΕ ΙΣΧΥ: ( 9-10-11-12-13-14-15-16)    
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΦΕΚ,  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΠ.) 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016-2019 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΑ∆ΕΣ Α Ε 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ/Γ.Ε.Μ.Η. ΠΕΡΙ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ/Γ.Ε.Μ.Η. ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ/Γ.Ε.Μ.Η. ΑΜΙΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις 03/12/2019  και στην  αποσφράγιση του αριθ. 
Πρωτ. 44936/29-11-2019 φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ  
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ  
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΦΚΑ  
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
5. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΠ  
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά 
και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της 
διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»    στην εταιρεία “ ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 082763294, ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ  µε  προσφερόµενη τιµή 120.954,10  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
διότι ήταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
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Προµηθευτής 
α/α 

Προσφοράς 
Συστήµατος 

Είδος Ποσότητα 
 

Καθαρή Αξία 

€ ΦΠΑ 24% € Συνολική Αξία  

 
ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

151965 
90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 

κτιρίων 
1 97.543,63 23.410,47 120.954,10 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 

οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για: 

1.Την έγκριση του από 03.12.2019 Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 

2.Την ανακήρυξη της εταιρείας ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 082763294, ∆ΟΥ ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, Σερρών 43, Ακαδηµίας Πλάτωνος, Τ.Κ. 10441) για την παροχή 

υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» καθώς 

η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά ήταν η  χαµηλότερη, 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

Προµηθευτής 
α/α 

Προσφοράς 
Συστήµατος 

Είδος Ποσότητα 
 

Καθαρή Αξία 

€ ΦΠΑ 24% € Συνολική Αξία  

 
ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

151965 
90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 

κτιρίων 
1 97.543,63 23.410,47 120.954,10 

 

 

Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  

τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
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  Η Οικονοµική επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
� Την υπ’ αριθ.  406/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την απο 06.09.2019 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η 

οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να προσκοµίσουν οι προσωρινοί ανάδοχοι τα 
προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα 
ηµερών. 
� Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 44936/29-11-2019 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

της εταιρείας ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΧΩΡΩΝ Α.Ε.. 
� Το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Εγκρίνει το από 03.12.2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

 

2.Ανακηρύττει την εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 082763294, ∆ΟΥ ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, Σερρών 43, Ακαδηµίας Πλάτωνος, Τ.Κ. 10441) ως οριστικό ανάδοχο 

για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ» καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά ήταν η  

χαµηλότερη, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

Προµηθευτής 
α/α 

Προσφοράς 
Συστήµατος 

Είδος Ποσότητα 
 

Καθαρή Αξία 
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ΥΑ∆ΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

151965 
90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 

κτιρίων 
1 97.543,63 23.410,47 120.954,10 

 

 

ΑΔΑ: 6Η8ΡΩ93-ΗΙΨ



7 

Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  

τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 

 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Τσεβάς Χρήστος     
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
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