
                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 42η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1951/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 13-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 136529 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
10-07-2018. 
 

Θέμα 3ο  

Έγκριση του υπ’ αρ. 25/2018 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στα κτίρια που στεγάζονται: το ΚΤΕΟ Χολαργού, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής που βρίσκονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88, συνολικού 
προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία  

 Μεθυμάκη Άννα 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 12-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 

ΑΔΑ: 6ΣΑΥ7Λ7-0ΥΔ



2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 
66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει. 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

8. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2018» . 

9. Την υπ’ αρ.425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

10. Τις υπ’ αρ. 105159/36993/29-12-2017 και 23201/8723/20-4-2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2018 της Π.Α. και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Την 284/2017 (ΑΔΑ: ΩΩ247Λ7-0Χ7)  απόφαση του Π.Σ. της Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα και το σύνολο της δαπάνης που θα διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής για την 
ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος. 

12. Την υπ΄ αρ. 1683/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση της 
2153/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
προϋπολογισμού 254.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιρίων στέγασης: α) των Περιφερειακών Γραφείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης β) των χώρων του ΚΤΕΟ Χολαργού και γ) της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών». 

13. Το γεγονός ότι η υπ’ αρ. 57/2018 σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια 
που στεγάζονται το ΚΤΕΟ Χολαργού και η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών λήγει στις 17/07/2018. 

14. Το αίτημα με τις υπογραφές όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Γενική Δ/νση 
Οικονομικών που στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 80-88 που ζητούν 
υπηρεσίες καθαριότητας. 

15. Το υπ’αρ.πρωτ. 117296/15-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού  που αφορά 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπάλληλος που ασκεί καθήκοντα καθαριότητας στα κτίρια που 
στεγάζονται το ΚΤΕΟ Χολαργού, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών και οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών. 

16. Το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιών και την ατομική ασφάλεια και υγιεινή των υπαλλήλων. Συνεπώς, η 
εν λόγω δαπάνη είναι σύννομη και πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής καθώς 
εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των Διευθύνσεων. 

17. Την υπ΄ αρ. 2152/3-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΧΝ7Λ7-Π3Γ). 
18. Την υπ΄ αρ. 1688/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΓΝΕ7Λ7-ΕΘ0). 
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 126763/27.06.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
20. Το υπ΄ αρ. 25/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το οποίο: 

 

ΑΔΑ: 6ΣΑΥ7Λ7-0ΥΔ



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε 
στη συζήτηση με  θέμα: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το ΚΤΕΟ  
Χολαργού, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής που στεγάζονται στον τρίτο όροφο επί της 
οδού Συγγρού 80-88», συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
σε ευρώ. 

Ενώπιον της Επιτροπής, σήμερα Δευτέρα 09/07/2018, υποβλήθηκαν δύο (02) φάκελοι προσφορών, 
της εταιρείας «Κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης  5ου ΤΟΨΥ  Αττικής “HΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”», 
για την ομάδα 1 και για την ομάδα 2 αντίστοιχα. 

 Οι  ανωτέρω προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή των 
κυρίως φακέλων και στην αποσφράγισή τους. 

 Εν συνεχεία, μονόγραψε τον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και το φάκελο της Τεχνικής  
Προσφοράς ανά φύλλο, που αφορά στην ΟΜΑΔΑ 1: ΚΤΕΟ Χολαργού και Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

 Μετά τον έλεγχο των παραπάνω φακέλων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  αυτά είναι πλήρη και 
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και  προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής 
προσφοράς του συμμετέχοντα «Κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης 5ου ΤΟΨΥ Αττικής 
“HΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”» για την ομάδα 1, η οποία έγινε αποδεκτή και έχει ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 

                                                              ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αριθμός εργαζομένων 3 (τρείς) 

(Ημέρες εργασίας/εβδομάδα) x (Ώρες 
εργασίας/ημέρα) x αριθμός εβδομάδων/μήνα 

….5...ημέρες/εβδομάδα*6 ώρες/μέρα* 
10 μήνες 

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά εργαζόμενο 
666,66 τ.μ. 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων (να 
επισυναφθεί αντίγραφο) 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 

Μηνιαίο Κόστος σε ευρώ στο σύνολο των εργαζομένων 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
Α 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως 
νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό αποδοχών χωρίς το ύψος 

των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων) 
1.218,46 

Χίλια διακόσια δέκα οκτώ 
ευρώ και σαράντα έξι 

λεπτά 

 
Β 

Ύψος του προϋπολογισμένου 
ποσού (καθαρό ποσό) για : 

δώρο Χριστουγέννων,δώρο 
Πάσχα,επίδομα αδείας, 
κόστος αντικατάστασης 

308,85 
Τριακόσια οκτώ ευρώ και 

ογδόντα πέντε λεπτά 

 
Γ 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον 
παρόντα διαγωνισμό για τα ανωτέρω ποσά (Α και Β) 

290,92 
Διακόσια ενενήντα ευρώ 
και ενενήντα δύο λεπτά 

Δ 
Ύψος εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων στον 

παρόντα διαγωνισμό για τα ανωτέρω ποσά (Α,Β και Γ ) 
455,65 

Τετρακόσια πενήντα πέντε 
ευρώ και εξήντα πέντε 

λεπτά 

Συνολικό εργατικό κόστος (Α+Β+Γ+Δ) 2.273,87 
Δύο χιλιάδες διακόσια 

εβδομήντα τρία ευρώ και 
ογδόντα επτά λεπτά 

Άλλα μηνιαία κόστη 

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 150,00 Εκατόν πενήντα ευρώ 

Κόστος Αναλωσίμων 150,00 Εκατόν πενήντα ευρώ 

Εργολαβικό κέρδος 422,00 
Τετρακόσια είκοσι δύο 

ευρώ 

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 2.995,87 
Δύο χιλιάδες εννιακόσια 
ενενήντα πέντε ευρώ και 

ογδόντα επτά λεπτά 

ΑΔΑ: 6ΣΑΥ7Λ7-0ΥΔ



Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων (0,06% επί της 
συμβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α. υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06% επί της συμβατικής αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α. υπερ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών, πλέον 

του νομίμου τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ' αυτού 20% εισφοράς 
υπερ Ο.Γ.Α.) υπολογίζονται επί της ανωτέρω μηνιαίας αμοιβής 

αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 

3,72 
Τρία ευρώ και εβδομήντα 

δύο λεπτά 

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου & τρίτων 

2.999,60 
Δύο χιλιάδες εννιακόσια 
ενενήντα εννέα ευρώ και 

εξήντα λεπτά 

ΦΠΑ 24% 719,90 
Επτακόσια δεκαεννέα 

ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Συνολική Μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων 
των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου & τρίτων 

3.719,50 
Τρεις χιλιάδες επτακόσια 

δεκαεννέα ευρώ και 
πενήντα λεπτά 

Συνολική αμοιβή αναδόχου για δέκα (10) μηνες χωρίς ΦΠΑ 29.995,99 

Είκοσι εννέα χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα πέντε 
ευρώ και ενενήντα εννέα 

λεπτά 

 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή μονόγραψε τον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και το φάκελο της 

Τεχνικής  Προσφοράς ανά φύλλο, που αφορά στην ΟΜΑΔΑ 2: Οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, που στεγάζονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Συγγρού 80-88, του 
ιδίου συμμετέχοντα. 

 Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η 
τεχνική προσφορά του είναι πλήρη και σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και  προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα «Κοινωνικός συνεταιρισμός 
περιορισμένης ευθύνης 5ου ΤΟΨΥ Αττικής “HΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”» για την ομάδα 2, η οποία έγινε αποδεκτή και 
έχει ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 2 

                                                              ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αριθμός εργαζομένων 1 

(Ημέρες εργασίας/εβδομάδα) x (Ώρες 
εργασίας/ημέρα) x αριθμός εβδομάδων/μήνα 

….3....ημέρες/εβδομάδα*6 ώρες/μέρα*10 μήνες 

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά εργαζόμενο 
800 τ.μ. 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων (να 
επισυναφθεί αντίγραφο) 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 

Μηνιαίο Κόστος σε ευρώ στο σύνολο των εργαζομένων 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
Α 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως 
νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό αποδοχών χωρίς το ύψος 

των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων) 
265,85 

Διακόσια εξήντα πέντε 
ευρώ και ογδόντα πέντε 

λεπτά 

 
Β 

Ύψος του προϋπολογισμένου 
ποσού (καθαρό ποσό) για : 

δώρο Χριστουγέννων,δώρο 
Πάσχα,επίδομα αδείας, 
κόστος αντικατάστασης 

67,39 
Εξήντα επτά ευρώ και 
τριάντα εννέα λεπτά 

 
Γ 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον 
παρόντα διαγωνισμό για τα ανωτέρω ποσά (Α και Β) 

63,47 
Εξήντα τρία ευρώ και 
σαράντα επτά λεπτά 

Δ 
Ύψος εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων στον 

παρόντα διαγωνισμό για τα ανωτέρω ποσά (Α,Β και Γ ) 
99,41 

Ενενήντα εννέα ευρώ και 
σαράντα ένα λεπτά 

Συνολικό εργατικό κόστος (Α+Β+Γ+Δ) 496,12 
Τετρακόσια ενενήντα έξι 
ευρώ και δώδεκα λεπτά 

Άλλα μηνιαία κόστη 

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 100,00 Εκατό ευρώ 
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Κόστος Αναλωσίμων 90,00 Ενενήντα ευρώ 

Εργολαβικό κέρδος 300,00 Τριακόσια ευρώ 

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 986,12 
Εννιακόσια ογδόντα έξι 
ευρώ και δώδεκα λεπτά 

Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων (0,06% επί της 
συμβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α. υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06% επί της συμβατικής αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α. υπερ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών, πλέον 

του νομίμου τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ' αυτού 20% εισφοράς 
υπερ Ο.Γ.Α.) υπολογίζονται επί της ανωτέρω μηνιαίας αμοιβής 

αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 

1,23 
Ένα ευρώ και είκοσι τρία 

λεπτά 

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου & τρίτων 

987,34 
Εννιακόσια ογδόντα επτά 
ευρώ και τριάντα τέσσερα 

λεπτά 

ΦΠΑ 24% 236,96 
Διακόσια τριάντα έξι ευρώ 

και ενενήντα έξι λεπτά 

Συνολική Μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων 
των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου & τρίτων 

1.224,31 
Χίλια διακόσια είκοσι 

τέσσερα ευρώ και τριάντα 
ένα λεπτά 

Συνολική αμοιβή αναδόχου για δέκα (10) μήνες χωρίς ΦΠΑ 9.873,45 

Εννέα χιλιάδες    
οκτακόσια εβδομήντα τρία 
ευρώ και σαράντα πέντε 

λεπτά 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της ανάθεσης  για την  ΟΜΑΔΑ 1: ΚΤΕΟ 
Χολαργού και Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και ΟΜΑΔΑ 2: Οι 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, που στεγάζονται στον τρίτο 
όροφο επί της οδού Συγγρού 80-88, για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στα κτήρια που στεγάζονται το ΚΤΕΟ  Χολαργού, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής που στεγάζονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Συγγρού 80-88», συνολικού 
προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στον συμμετέχοντα «Κοινωνικός 
συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης  5ου ΤΟΨΥ Αττικής “HΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”» με προσφερόμενη τιμή  
για την ΟΜΑΔΑ 1, 29.995,99  (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα 
λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α και για την ΟΜΑΔΑ 2, 9.873,45 ( εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α, αντίστοιχα. 
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 25/2018 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα «Παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται: το ΚΤΕΟ Χολαργού, η Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88, 
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», 
Β) την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 
Ευθύνης  5ου ΤΟΨΥ Αττικής “HΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι : για 
την ΟΜΑΔΑ 1, 29.995,99  (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα 
εννέα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α και για την ΟΜΑΔΑ 2, 9.873,45 ( εννέα χιλιάδες  οκτακόσια εβδομήντα 
τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α, αντίστοιχα, 

 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) την έγκριση του υπ’ αρ. 25/2018 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα «Παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται: το ΚΤΕΟ Χολαργού, η Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
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της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88, 
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», 
 
Β) την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 
Ευθύνης  5ου ΤΟΨΥ Αττικής “HΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι : για 
την ΟΜΑΔΑ 1, 29.995,99  (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα 
εννέα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α και για την ΟΜΑΔΑ 2, 9.873,45 (εννέα χιλιάδες  οκτακόσια εβδομήντα 
τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α, αντίστοιχα, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικ. Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κα. Α. 

Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
Μεθυμάκη Άννα 
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