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                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 18/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 205/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση 3ου  και 4ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. 

     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  3 Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.   24453/29-11-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Μούστρης Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη 
Ηλία). 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική, 

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος και η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  
του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία. 

 
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την από 27-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας / Τμήματος Προμηθειών του 
Δήμου που υπογράφεται από την ίδια, καθώς και τα 3ο/19-11-2019  και 4ο/26-11-2019 πρακτικά της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού θέματος, που έχουν ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου & 4ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
Καθαριότητας του  Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016. 
4. Το ΠΔ 80/2016. 
5. Την υπ’ αρ. 361/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  προϋπολογισμού. 
6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ./106218/33853/15.1.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 

«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019». 
7. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019. 
9. Την με αρ. 9/2019 μελέτη της  Υπηρεσίας. 
10. Το με αρ. πρωτ. 15378/2019 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 19REQ005264524. 
11. Το με αρ. πρωτ. 15430/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 
12. Τις με αριθμό Α-592/2019, Α-593/2019 και Α-594/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005408021.  

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.  Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Μούστρης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  
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14. Η ανάγκη προμήθειας των υλικών της με αρ. 9/2019 μελέτης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικής 
Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου.   

15. Την με αρ. 117/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
16. Την με αρ. πρωτ. 17648/2019 προκήρυξη με ΑΔΑ 6ΔΩΦΩΞ3-ΩΥΧ και ΑΔΑΜ 19PROC005482866. 
17. Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005482909. 
18. Το από 13/9/2019 1ο πρακτικό της επιτροπής. 
19. Την με αρ. 130//2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
20. Το από 18/10/2019 πρακτικό της επιτροπής. 
21. Την με αρ. 179/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
22. Το 3ο πρακτικό της Επιτροπής. 
23. Το με αρ. πρωτ. 23896/2019 έγγραφο της εταιρίας ΑΙΑΝΤΑΣ Α.Ε. 
24. Το  4ο πρακτικό της Επιτροπής. 
 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης: 
Έγκρισης του από 19/11/2019 3ου πρακτικού της επιτροπής με το οποίο γνωμοδοτεί: 
Α. Η υπεύθυνη δήλωση ορθά υποβλήθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας 3G FACILITIES- 

SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, σύμφωνα (αντικ. της παρ 3 του άρθρου 
105 Ν.4412/16 με την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19). 

Β. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε, δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της, εγγυητική καλής εκτέλεσης και δεν προσήλθε να 
υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17.648/ αρ. σχεδίου 5281/28/8/2019, «ΑΡΘΡΟ 
11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ …….Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται…. μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22814/αρ. σχεδίου 6924/8 Νοε 
2019, πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών τμήμα προμηθειών και το από 8/11/2019 email της εταιρίας ότι 
αναγνώστηκε. 

Γ. η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε κηρύσσεται έκπτωτη και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στην εταιρεία GLASS 
CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ όπου προσφέρει για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ το ποσό των 2.288,76€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό μελέτης 
3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 

Δ. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην κατακύρωση για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που προσφέρει με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων το ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α 
(ποσό μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), και θα προχωρήσει στο στάδιο κατάθεσης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης μετά από πρόσκληση, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.  

Έγκρισης του από 26/11/2019 4ου πρακτικού της επιτροπής με το οποίο γνωμοδοτεί: 
1. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, και συγκεκριμένα για την ομάδα: 
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ της εταιρίας GLASS CLEANING 

ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων , ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό 
μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), στην εταιρεία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης 57500, τηλ. 23920-91252, 92017 fax: 
23920-91790 Α.Φ.Μ. 094343647 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email. betty@glasscleaning.gr – 
glasscleaning@gmail.com 

(ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ΤΗΛ. 2105596009 FAX: 
2105596260 email: apothiki-ath@glasscleaning.gr ). 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν.4412/2016) 
Αντικείμενο του διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.871,56 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την 9/2019 μελέτη 
που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου 
Δήμου Πεντέλης, κο Χριστίδη Αναστάσιο. Η μελέτη και οι όροι της Διακήρυξης έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
117/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης. 

Κριτήριο κατακύρωσης με σφραγισμένες προσφορές , Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ., η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που ορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 23/2019 & 34/2019 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: 

1. Ιωάννη Ξανθάκο, υπάλληλο του Δήμου ως πρόεδρο της επιτροπής. 

mailto:betty@glasscleaning.gr
mailto:glasscleaning@gmail.com
mailto:apothiki-ath@glasscleaning.gr
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2. Χριστίδη Αναστάσιο, υπάλληλο του Δήμου ως τακτικό μέλος. 
3. Φαρασοπούλου Αθανασία υπάλληλο του Δήμου ως τακτικό μέλος,  
συνήλθε και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), 

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων που κατατέθηκαν και υπογράφονται μετά από σχετική 
πρόσκληση, από τους νόμιμους εκπρόσωπους των οικονομικών φορέων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην 
οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό τους οψιγενείς μεταβολές που επηρεάζουν εκ των 
υστέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους, κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή αφού διαπίστωσε: 
1. Ότι ο προσωρινός ανάδοχος 3G FACILITIES - SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την ΟΜΑΔΑ Β: ΣΑΚΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους.  
2. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε, δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της, εγγυητική καλής εκτέλεσης και δεν προσήλθε να 
υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με την διακήρυξη μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22814/αρ. σχεδίου 6924/8 
Νοε 2019, πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών τμήμα προμηθειών και το από 8/11/2019 email της εταιρίας 
ότι αναγνώστηκε.  

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  Ο Τ Ι, 
Α. Η υπεύθυνη δήλωση ορθά υποβλήθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας 3G FACILITIES- 

SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, σύμφωνα (αντικ. της παρ 3 του άρθρου 
105 Ν.4412/16 με την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19). 

Β. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε, δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της, εγγυητική καλής εκτέλεσης και δεν προσήλθε να 
υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17.648/ αρ. σχεδίου 5281/28/8/2019, «ΑΡΘΡΟ 
11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ …….Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται…. μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22814/αρ. σχεδίου 6924/8 Νοε 
2019, πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών τμήμα προμηθειών και το από 8/11/2019 email της εταιρίας ότι 
αναγνώστηκε. 

Μετά τα παραπάνω η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε κηρύσσεται 
έκπτωτη και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στην 
εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ όπου προσφέρει για την ΟΜΑΔΑ Α: 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ το ποσό των 2.288,76€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό μελέτης 
3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 

Γ. Η Επιτροπή διαγωνισμού μετά τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης συντάσσει το παρόν πρακτικό που 
θα συνοδεύει τη σύμβαση ( αντικ. της παρ 3 του άρθρου 105 Ν.4412/16 με την παρ 13γ του άρθρου 43 
Ν.4605/19) της εταιρίας 3G FACILITIES- SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Δ. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην κατακύρωση για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που προσφέρει με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων το ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α 
(ποσό μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), και θα προχωρήσει στο στάδιο κατάθεσης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης μετά από πρόσκληση, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν.4412/2016) 

Αντικείμενο του διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019, μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κο Χριστίδη Αναστάσιο. 

Η μελέτη και οι όροι της Διακήρυξης έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Πεντέλης. 

Κριτήριο κατακύρωσης με σφραγισμένες προσφορές , Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 π.μ. η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που ορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 23 & 34/2019 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: 

1. Ξανθάκο Ιωάννη, υπάλληλος του Δήμου, ως πρόεδρος της επιτροπής 
2. Χριστίδη Αναστάσιο, υπάλληλος του Δήμου, ως τακτικό μέλος της επιτροπής.  
3. Φαρασοπούλου Αθανασία υπάλληλος του Δήμου, ως τακτικό μέλος της επιτροπής.  
συνήλθε και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), 

προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο του 
διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019,  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :  
1.Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’. 
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2.Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης 
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 

3.ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει 
ή τροποποιείται. 

5.Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
6.Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
7.Την αριθ. 9/2019, Μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου Δήμου 

Πεντέλης, προϋπολογισθείσης αξίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.871,56 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%  
8.Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
9.Την με αριθμό 117/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, 

δαπάνης, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού όρων διακήρυξης (συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού) με αντικείμενο του 
διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. 

10.Την υπ΄ αριθμ. 17648/28-08-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
11.Τον συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 13-09-2019 και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 

διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.  
12.Την υπ’ αριθ. 130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό 

και κηρύσσεται: 
- Η εταιρία, ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. προσωρινή μειοδότρια για την ΟΜΑΔΑ 

Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ διότι προσφέρει το ποσό των 1.428,88€ άνευ 
Φ.Π.Α (ποσό μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 

- Η εταιρία, 3G FACILITIES- SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσωρινή μειοδότρια για την ΟΜΑΔΑ Β: 
ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ διότι προσφέρει το ποσό των 8.290,80€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό μελέτης 12.000,00€ άνευ 
Φ.Π.Α.). 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1α αρ. πρωτ. 17647/2019 διακήρυξης, η Επιτροπή προτείνει, κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού να γίνει προσαύξηση στις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών κατά 
ποσοστό 30%, χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

13. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22814/αρ. σχεδίου 6924/8 Νοε 2019, πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών τμήμα 
προμηθειών και το από 8/11/2019 email της εταιρίας ότι αναγνώστηκε. 

14. Το από 19 Νοεμβρίου 2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής που γνωμοδοτεί ότι: 
Α. Η υπεύθυνη δήλωση ορθά υποβλήθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας 3G FACILITIES- SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, σύμφωνα (αντικ. της παρ 3 του άρθρου 105 Ν.4412/16 με 
την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19). 

Β. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε, δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της, εγγυητική καλής εκτέλεσης και δεν προσήλθε να υπογράψει το 
συμφωνητικό, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17.648/ αρ. σχεδίου 5281/28/8/2019, «ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ …….Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται…. μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22814/αρ. σχεδίου 6924/8 Νοε 2019, πρόσκληση της 
Δ/νσης Οικονομικών τμήμα προμηθειών και το από 8/11/2019 email της εταιρίας ότι αναγνώστηκε. 

Μετά τα παραπάνω η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε κηρύσσεται έκπτωτη 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στην εταιρεία GLASS 
CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ όπου προσφέρει για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ το ποσό των 2.288,76€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 

Γ. Η Επιτροπή διαγωνισμού μετά τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης συντάσσει το παρόν πρακτικό που θα 
συνοδεύει τη σύμβαση ( αντικ. της παρ 3 του άρθρου 105 Ν.4412/16 με την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19) της 
εταιρίας 3G FACILITIES- SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Δ. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην κατακύρωση για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που προσφέρει με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων το ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό 
μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), και θα προχωρήσει στο στάδιο κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά από 
πρόσκληση, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. &  

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα ο 
φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρίας GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, (αρ. πρωτ. 24.127/26-11-2019) ο οποίος και παραδόθηκε στην Επιτροπή. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος είναι καλά σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες 
ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή του και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή 
των δικαιολογητικών εγγράφων. 

Κατόπιν προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης.  
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Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή  
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

1. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, και συγκεκριμένα για την ομάδα: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ της εταιρίας GLASS CLEANING 
ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων , ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό 
μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), στην εταιρεία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης 57500, τηλ. 23920-91252, 92017 fax: 
23920-91790 Α.Φ.Μ. 094343647 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email. betty@glasscleaning.gr – 
glasscleaning@gmail.com 

(ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ΤΗΛ. 2105596009 FAX: 
2105596260 email: apothiki-ath@glasscleaning.gr ). 

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο αποφαντικό όργανο (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), για λήψη 
σχετικής απόφασης.  

Το παρόν συντάχθηκε, υπογράφηκε σε δυο (2) αντίτυπα. 
 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ειδικότερα της  παρ. 9 εδ. β  του άρθρου 209.  

⎯ Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4605/2019  (ΦΕΚ Α΄52). 

⎯ Το Π.Δ. 80/2016. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 361/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  προϋπολογισμού. 

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ./106218/33853/15.1.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019». 

⎯ Την υπ’  αριθ. 9/2019  Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου του 
Δήμου «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Σάκων Απορριμμάτων έτους 2019 Δήμου Πεντέλης», 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.871,56€ με Φ.Π.Α. 24%, που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.  

⎯ Το υπ’  αριθ. πρωτ. 15378/2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005264524. 

⎯ Το υπ’  αριθ. πρωτ. 15430/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 

⎯ Τις υπ’  αριθ. Α-592/2019, Α-593/2019 και Α-594/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

⎯ Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005408021.  

⎯ Την ανάγκη προμήθειας των υλικών της υπ’ αριθ.  9/2019 μελέτης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικής 
Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου.  

⎯ Την υπ’ αριθ. 23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞ3ΨΩΞ3-ΥΨ0) περί συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμών συνοπτικών – ανοικτών – διεθνών έτους 2019, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
34/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΟΦ5ΩΞ3-5ΣΘ) και ισχύει. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 117/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩΞΦΩΞ3-8ΦΔ). 

⎯ Την υπ’  αριθ. πρωτ. 17648/2019 προκήρυξη με ΑΔΑ 6ΔΩΦΩΞ3-ΩΥΧ και ΑΔΑΜ 19PROC005482866. 

⎯ Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005482909. 

⎯ Το 1ο/13-9-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

⎯ Την  υπ’ αριθ. 130//2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΞ3-7ΣΧ). 

⎯ Το 2ο/18-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 179/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨΑΔΩΞ3-8ΝΜ). 

⎯ Το 3ο /19-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23896/2019 έγγραφο της εταιρίας ΑΙΑΝΤΑΣ Α.Ε. 

⎯ Το  4ο /26-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.  Εγκρίνει το  3ο/19-11-2019 πρακτικό της επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας του Δήμου έτους 2019, με το οποίο γνωμοδοτεί ότι: 
α. Η υπεύθυνη δήλωση ορθά υποβλήθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας 3G FACILITIES- SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, σύμφωνα (αντικ. της παρ 3 του άρθρου 105 Ν.4412/16 με 
την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19). 
β. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε, δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπεύθυνη 
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δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της, εγγυητική καλής εκτέλεσης και δεν προσήλθε να υπογράψει το συμφωνητικό, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17.648/ αρ. σχεδίου 5281/28/8/2019, «ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
…….Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη 
τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται…. μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22814/αρ. σχεδίου 6924/8 Νοε 2019, πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών 
τμήμα προμηθειών και το από 8/11/2019 email της εταιρίας ότι αναγνώστηκε. 
Γ. η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε κηρύσσεται έκπτωτη και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ όπου προσφέρει για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ το ποσό των 2.288,76€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 
Δ. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην κατακύρωση για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που προσφέρει με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων το ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό 
μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), και θα προχωρήσει στο στάδιο κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά από 
πρόσκληση, στην εταιρεία GLASS CLEANING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.  

2.  Εγκρίνει το  4ο/26-11-2019 πρακτικό της επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας του Δήμου έτους 2019, με το οποίο: 

     α. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ της εταιρίας GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και  

     β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, με προσαύξηση 30% των ποσοτήτων , ποσό των 2.976,95€ άνευ Φ.Π.Α (ποσό 
μελέτης 3.312,00€ άνευ Φ.Π.Α.), στην εταιρεία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης 57500, τηλ. 23920-91252, 92017, fax: 
23920-91790, Α.Φ.Μ. 094343647, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email. betty@glasscleaning.gr – 
glasscleaning@gmail.com (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ΤΗΛ. 
2105596009 FAX: 2105596260 email: apothiki-ath@glasscleaning.gr). 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  205/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
             Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 
8. Μούστρης Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 

 
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 
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