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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού (υπ. αρ. πρωτ Φ.29/12817/1-06-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με
ΑΔΑΜ/18PROC003191996/1-06-2018) και κατακύρωση αυτού.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Το Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 4 παρ γ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α’145),

3. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199/1999) «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
6. Την υπ’ αριθμ. 2061120/26-8-97 (ΦΕΚ Β/754/97)απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«ορισμός κυρίων διατακτών»,

7. Την Υπ. Αριθμ. 207153/ Υ1/ ΦΕΚ. 4340 β΄/ 13 – 12 – 2017 Υπουργική Απόφαση με την οποία
τροποποιείται η με αρ. πρωτ. Φ. 353.1/ 324/ 105657/Δ1/ 08 – 10 – 2002 υπουργική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπ/ σης των Διευθυντών

και
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Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων (Β΄
1340)».

8. Το Π. Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ τ.
Α΄31/23 – 02 – 2018, Άρθρο 15)

9. Το υπ’ αριθμ. Φ.29/12283/24-05-2018 Πρωτογενές αίτημα (18REQ003152158/24-05-2018),
10. Την με αρ. πρ. Φ.12444/29/05/2018/ ΑΔΑ:67Ν24653ΠΣ-ΤΔ4 & ΑΔΑΜ 18REQ003173811/3005-2018 ανάληψη δέσμευσης πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με
α/α 5,

11. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων & Φιλοξενίας
(Ε.Μ.Κ.Φ.) Χαλκιδικής για τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών.

12. Την με αρ.πρωτ 12553/29-05-2018 απόφαση του Περιφ. Δ/ντη Εκπαίδευσης με ΑΔΑ:
6ΤΥΡΜ4653ΠΣ-ΧΟΖ με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού Διαγωνισμού.

13. Την

με

αρ.πρωτ

Φ.29/12817/1-06-2018

ΑΔΑΜ/18PROC003191996/1-06-2018/«Υπηρεσίες
αποκομιδής

Διακήρυξη

Συνοπτικού

καθαριότητας,

Διαγωνισμού
απολύμανσης,

απορριμμάτων , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου,

καθαριότητα των μονίμων εγκαταστάσεων - των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού
εξοπλισμού της Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής μετά από Συνοπτικό
Διαγωνισμό ».

14. Την 1η Πράξη/13-06-2018 της

τριμελούς επιτροπής

διενέργειας διαγωνισμών

και

αξιολόγησης προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.12553/29-05-2018 απόφαση
του Περιφ. Δ/ντη Εκπαίδευσης με ΑΔΑ: 6ΤΥΡΜ4653ΠΣ-ΧΟΖ , σύμφωνα με την οποία
υποβλήθηκαν οι εξής προσφορές :
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

1.

OMEGAPESTCONTROL –ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Υπηρεσίες καθαρισμού και
απολύμανσης και εξολόθρευσης Α.Φ.Μ 135730510 με έδρα την Αρναία

2.

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Φ.Μ
026563056 με έδρα την Μεταμόρφωση

3.

ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε Υπηρεσίες Καθαρισμού με Α.Φ.Μ998528048 με έδρα
τον Πολύγυρο

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να απορρίψουν την προσφορά του κ. Μπακόλα
Γεώργιου γιατί δεν υπάρχει ενιαίος φάκελος προσφοράς και δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση
σύμφωνα με την προκήρυξη (σχετικά2.4.2.2 -2.4.2.3 ).
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Στη συνέχεια η επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των παρακάτω, ως προσωρινών αναδόχων των
υπηρεσιών με την αιτιολογία ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν είναι μοναδικές,πλήρεις και
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν
χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα:
α) την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Υπηρεσίες Καθαρισμού με
Α.Φ.Μ998528048 ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με έδρα τον Πολύγυρο, ως προσωρινού αναδόχου των κάτωθι
υπηρεσιών για τις οποίες υπέβαλλε προσφορά:





Α. Συλλογής και αποκομιδής μη αναλώσιμων απορριμμάτων
Β. Κλάδεμα δέντρων και θάμνων-Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης
Γ. Φύτευσης συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου
Δ. Καθαριότητα των μόνιμων εγκαταστάσεων , των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού
εξοπλισμού

β) Την ανάδειξη της εταιρείας OMEGAPESTCONTROL – ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ/ Υπηρεσίες
καθαρισμού , απολύμανσης και εξολόθρευσης Α.Φ.Μ 135730510 ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με έδρα την
Αρναία , ως προσωρινού αναδόχου της μοναδικής υπηρεσίας για την οποία υπέβαλλε προσφορά :
Καθαρισμός και απολύμανση– υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης.

15. Την υπ. αριθμ. πρωτοκ.: 4590/18-06-2018 υπεύθυνη δήλωση του κ. Μπακόλα Γεώργιου (του
μοναδικού που αποκλείστηκε από τη διαδικασία) στην οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση του
αποτελέσματος της επιτροπής διαγωνισμού και δεν προτίθεται να καταθέσει ένσταση.

16. Τις υπ. αριθμ. πρωτοκ.: 4632 & 4633/ 18-06-2018 προσκλήσεις σύμφωνα με τις οποίες
κλήθηκαν οι ανωτέρω να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δύο ημερών από
την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Οι προσκλήσεις

κοινοποιήθηκαν στους προσωρινούς

αναδόχους την 18/06/2018 και οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία το
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 19/06/2018 συνεπώς εμπροθέσμως.

17. Το υπ’ αριθ. 3ο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού , σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή
αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε
έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή.

18. Τα στοιχεία του φακέλου
19. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη καθαριότητας , απολύμανσης και αποκομιδής των
σκουπιδιών και αδρανών υλικών , καθώς τη Δευτέρα 25/06/2018 ξεκινά η 1η
κατασκηνωτική περίοδος

20. Την υγεία και την ασφάλεια των κατασκηνωτών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το υπ’ αριθ. : 3ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών
και
Β) Κατακυρώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό (αρ.Πρωτ.:Φ.29/12817/1-06-2018Διακήρυξη Συνοπτικού
Διαγωνισμού με ΑΔΑΜ/18PROC003191996/1-06-2018) στους κάτωθι:
i. Στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Υπηρεσίες Καθαρισμού με Α.Φ.Μ. 998528048 ΔΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με έδρα τον Πολύγυρο, ως αναδόχου των υπηρεσιών 1,4,5,7 του παρακάτω πίνακα:

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

CPV: 90511000-2

Υπηρεσίες συλλογής και

αποκομιδής

μη

7.000,00

αναλώσιμων απορριμμάτων
4

CPV:77312000-0)

Κλάδεμα δέντρων και θάμνων.

CPV:773410002

Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης

5

CPV:90910000-9

Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

3.250,00

7

CPV:90910000-9

Υπηρεσίες

9.300,00

καθαρισμού

7.250,00

μονίμων

εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

26.800,00

ii) Στην εταιρεία OMEGAPESTCONTROL –ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ/ Υπηρεσίες καθαρισμού,
απολύμανσης και εξολόθρευσης , Α.Φ.Μ

135730510 ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με έδρα την Αρναία

Χαλκιδικής ως αναδόχου των υπηρεσιών:
Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

2

CPV: 90900000-6
CPV: 90921000-9

Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης -Υπηρεσίες

2.604,00 ευρώ με

απολύμανσης και εξολόθρευσης

Φ.Π.Α.
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Γ) Για τους Κωδικούς CPV:90642000-990470000-2 Καθαρισμός φρεατίων- υπονόμων-αποχετεύσεων
συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 3.500,00€ και για τον κωδικό CPV:98310000-9 Υπηρεσίες
πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων συνολικού προϋπολογισμού

με ΦΠΑ

3.000,00€ να εκδοθούν προσκλήσεις για προσφορές με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της κατασκήνωσης.
Με δεδομένο τόσο του επείγοντος της κατάστασης

όσο και των μοναδικών προσφορών που

υποβλήθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις , κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση έως την
Τετάρτη 20/06/2016 .
Ο Περιφερειακός Δ/ντης Π.Ε & Δ.Ε
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

