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

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2853/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
14-11-2019. 
 

Θέμα  22ο  
Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 33/2019 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την κατακύρωση, στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα 
κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1o Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης έως 31-12-2020, συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
(Διακ. 5/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005497661). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από  αναπληρωματικά 
μέλη.  
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

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

4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

5. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει.  

6. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

7.  Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019)  και 
ισχύει. 

8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)  - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει. 

9. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), 
όπως ισχύει.  

10. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.  

11. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

12. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

13. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως 
ισχύει. 

14. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)  του Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.  

15.  Την υπ΄αριθμ. 4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κατώτατου μισθού και 
κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ 
173/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.  

16. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
17. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

18. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως ισχύει.   

19. Την υπ΄αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ), περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

20. Την υπ΄αριθμ. 2198/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΟΟΗ7Λ7-1Θ7), με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 
5/2019 Διακήρυξης.  

21.  Την υπ΄αριθμ. 5/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005497661).  
22.  Την υπ΄αριθμ. 2473/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 

Ψ3ΘΜ7Λ7-0ΩΨ), περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 26/2019 και 28/2019 πρακτικών της γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.. 

23.  Το υπ΄αριθμ. 606631/08-10-19 έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν θέματι διαγωνισμό, 
με το οποίο διαβιβάσαμε την υπ΄αριθμ. 2473/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  

24. Το υπ΄αριθμ. 627915/14-10-19 έγγραφό μας προς την εταιρεία «FANTASY CLEANING Ι.Κ.Ε.-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ», με το οποίο την καλέσαμε να υποβάλλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

25. Το υπ΄αριθμ. 683103/31-10-19 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας «FANTASY CLEANING Ι.Κ.Ε.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ» που 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας. 

26.  Το υπ΄αριθμ. 33/2019 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. που εισήλθε με αρ. 
πρωτ. 716241/11-11-19 στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4-11-2019, αποσφράγισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε τα εξής: 

«Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Δευτέρα 4/11/2019 και ώρα 11:00, στο κατάστημα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄αριθμ. 70/2019 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από τη με 
αριθμό πρωτ. 63/31-10-2019 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 
 
1.   Θραβάλου Αικατερίνη, υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής. του κλάδου Π.Ε  
       Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2.    Χουλιαρέα Μαρία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε Μηχανικών, 

ως αν. μέλος 
3.    Βάτσο Δημήτριο, προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.Α.Α. της Δ/νσης Αλιείας, του κλάδου 

Π.Ε.  
       Γεωτεχνικών, ως μέλος 
 
με την παρουσία και τη συμμετοχή της αν. γραμματέως  Κωνσταντουράκη Στυλιανής,  υπαλλήλου του 
Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, στο πλαίσιο του 
συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο 
κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Α.Α., καθώς και 
στα κτίρια που στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής, Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Αν. Αττικής και το 1ο Κέντρο Εκαπιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αν. 
Αττικής εώς 31-12-2020 (Διακ. 5/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005497661). 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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1. Το υπ’ αρίθ. 683103/31-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο 
διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «FANTASY 
CLEANING SECURITY & FACILITY IKE». 

2. Την υπ΄αριθμ. 5/2019 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α. 

3. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
 
Η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «FANTASY 
CLEANING SECURITY & FACILITY IKE» ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
FANTASY CLEANING SECURITY & FACILITY IKE 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.1 της Διακήρυξης 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
 

Αποδεκτό 

2 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.2 α i & ii της 
Διακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Αποδεκτό 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Αποδεκτό 

3 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.2 β της Διακήρυξης 

Υ/Δ που αναφέρει τους Οργανισμούς Κοινωνικής 
Ασφάλισης    

Αποδεκτό 

4 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.2 γ της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας   Αποδεκτό 

5 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.3 της Διακήρυξης 

ΥΔ αντί πιστοποιητικού από τη Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Αποδεκτό 

6 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.4 της Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  
Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του  
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2 
περιπτ. 2.3 του Ν.4412/2016  

Αποδεκτό 

7 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.5 i, ii, iii, iv, v, vi, vii 
της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικά ότι δεν τελεί ή δεν έχει υπαχθεί σε 
καμία κατάσταση της περίπτωσης β παρ. 4 αρ.73 
του Ν.4412/2016 

Αποδεκτό 

8 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.1.6 της Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  
Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του  
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.4412/2016 

Αποδεκτό 

9 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.2 της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό  Οικείου Επαγγελματικού Μητρώου Αποδεκτό 

10 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.3 της Διακήρυξης 

Απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας 

Αποδεκτό 

11 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.4 της Διακήρυξης 

Απόδειξη τεχνικής ικανότητας Αποδεκτό 

12 Δικαιολογητικό αρθρ. 
11.5 της Διακήρυξης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας Αποδεκτό 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 

 
Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., 
στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι 
Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής και το 1ο Κέντρο 
Εκαπιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αν. Αττικής εώς 31-12-2020» στην εταιρεία 
«FANTASY CLEANING SECURITY & FACILITY IKE» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 
53121,60  € με ΦΠΑ ετησίως και 4426,80€ με ΦΠΑ μηνιαίως . 
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Μετά από αυτά η επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό το οποίο συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα και η 
Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση». 
 

 
εισηγούμαστε 

Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 33/2019 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο 
κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και 
το 1o Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής για το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2020, και ως εκ τούτου την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «FANTASY CLEANING 
SECURITY & FACILITY ΙΚΕ», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 53.121,60€ ετησίως με ΦΠΑ 
και 4.426,80€ μηνιαίως με ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  
                                         

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 33/2019 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1o Κέντρο 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής για το χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2020, και ως εκ τούτου την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «FANTASY CLEANING SECURITY & 
FACILITY ΙΚΕ», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 53.121,60€ ετησίως με ΦΠΑ και 
4.426,80€ μηνιαίως με ΦΠΑ. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
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