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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1356/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη του υπ’ αριθ. 7/09-06-2021 Πρακτικού της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες 
αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών: α) στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, καθώς και στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, οι οποίες 
στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια 
Αττικής εκτάσεις μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
Όρμου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α, γ) στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα», στο κτίριο 220Β, δ) στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α., επί της 
οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο και ε) στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α., στη Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ.Α., επί της Λεωφ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μαστραντωνάκη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
του  άρθρο 6, περίπτωση 14, τον Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», τον Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134 Α’), καθώς και τον Ν. 4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 
139Α΄) και ισχύει. 

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

3. Τον Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4488/2017 
(ΦΕΚ 137/Α΄/13-9-2017, άρθρο 39 και ισχύει. 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

8. Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/1-4-2016) περί Οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως και το άρθρο 21 της ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 138/Α/26-07-2018. 

9. Τον Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016), άρθρο 78, (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν. 
4146/2013) περί παραχώρησης κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 

10. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α’/23-6-2000) «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση». 

12. Το Π.Δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

13. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
14. Το ΦΕΚ 174/Β΄/21-02-2001, Απόφαση υπ’ αριθ. 4367, «Περικοπή ποσοστού από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΠ/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3344/Β/19-10-2016) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης 
κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων 
κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρμου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 
του Ν. 4413/2016 (148Α΄) (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν. 4146/2013)» και ιδιαίτερα 
τις διατάξεις του άρθρου 3, παραγρ. 2. 

16. Την υπ’ αριθ. 105269/2-6-2016 (ΦΕΚ 1577/Β΄/3-6-2016) Κοινή Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ίδρυσης του Κέντρου Διαχείρισης, 
Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων και 
ιδιαίτερα το άρθρο 4. 

17. Την από 26/07/2018 ( ΦΕΚ 138/Α/26-07-2018 ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» και ιδιαίτερα το άρθρο 
21.  

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής – Παράδοσης –Παραλαβής 
των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΤΑΔ 
Α.Ε. 

19. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

20. Την υπ’ αριθ. 5503/27-04-2021 έγκριση παράτασης της παραχώρησης χρήσης του κτιρίου 
Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» δίπλα στην εγκατάσταση TaeKwonDo του 
Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών 
αναγκών της Πολιτείας κατά την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και ειδικότερα για 
την ανάπτυξη «Κέντρου διαχείρισης, αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των 
σημείων διαμονής προσφύγων» μέχρι την 31-12-2021. 

21. Τις με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019), αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 
4258/20-11-2019) και αρ. 457959/7-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/2020) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα. 

22. Tην υπ’ αριθ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1077/ΥΟΔΔ/29-12-2020). 

23. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  

24. Την υπ’ αριθ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 54/2021 
(ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύει. 

25. Την υπ’ αριθ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», την υπ’ αριθ. 17/2021 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Π.Α. καθώς και την υπ’ αριθ. 53/2021 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) αναφορικά με την 2η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Π.Α. οικονομικού έτους 2021. 

26. Την υπ’ αριθ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’ αριθ. 11308/1-2-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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αναφορικά με έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Α., καθώς και την υπ’ αριθ. 33682/22-3-2021 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφορικά με έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθ. 53/2021 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α. 

27. Το υπ’ αριθ. 64528/03-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειακής 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων». 

28. Την υπ’ αριθ. 626/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΡ997Λ7-137) με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών & παροχής 
υπηρεσιών, των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, καθώς και της 
Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2021-2022 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής». 

29. Τις υπ’ αριθ. 6/04-01-2021 (ΑΔΑ: 60ΓΥ46ΜΤΛΗ-Κ1Ι) & 108/5-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΟΟ46ΜΤΛΗ-
2ΚΘ) Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής υλικών των Δ/νσεων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας αντιστοίχως, καθώς και την υπ’ αριθ. 300/26-
02-2019 (ΑΔΑ: Ω2894653ΠΣ-ΤΦΥ) Απόφαση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής 
παρεχόμενων υπηρεσιών και υλικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ. 

30. Το υπ’ αριθ. 293953/14-04-2021 έγγραφό μας προς την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά 
με την παροχή στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη ή μη οργανικών θέσεων προσωπικού, που 
να εκτελεί καθήκοντα καθαριότητας. 

31. Το υπ’ αριθ. 328808/23-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας 
Αττικής αναφορικά με την παροχή στοιχείων περί του προσωπικού με καθήκοντα 
καθαριότητας, των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο οποίο 
αναφέρεται: «σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την κατανομή του προσωπικού της Περιφέρειας 
Αττικής, δεν υπηρετούν μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (ΙΔΑΧ), με καθήκοντα καθαριότητας στις εν λόγω υπηρεσίες». 

32. Το υπ’ αριθ. 337955/27-04-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α. με 
θέμα: «Διαβίβαση Διαμαρτυρίας», με το οποίο διαβιβάζεται στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕΝΤΑ η 
υπ’ αριθ. 332928/26-04-2021 «Διαμαρτυρία» των Γεωργίου και Ελπίδας Τόλιου. 

33. Το γεγονός ότι με το υπ’ αριθ. 2/73300/2/0026/22-11-2019 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: 99Η3Η-
90Ξ) έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών η υπ’ αριθ. 183/2019 Γνωμοδότηση του Α΄ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους, σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις του 
άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) θεωρούνται καταργηθείσες από 8-8-2016, 
ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται πλέον για τις 
συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 68 του 
Ν. 3863/2010.  

34. Την ανάγκη καθαριότητας του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», όπου 
στεγάζεται το Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των 
σημείων διαμονής προσφύγων (Κέντρο Εφοδιασμού), λόγω α) αποθήκευσης ειδών πρώτης 
ανάγκης, όπως είδη σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είδη ατομικής υγιεινής, βρεφικές 
τροφές, πάνες, σκεύη βρεφικής χρήσης και λοιπά σχετικά είδη και β) συχνής επίσκεψης 
εκπροσώπων οργανισμών, πολιτών, μαθητών κ.λπ., τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό. 

35. Την ανάγκη καθαριότητας των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων (κτίρια 210Α, 220Α και 240Α) για λόγους τήρησης 
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως προβλέπεται από τον 
Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 44 του Ν. 3528/2017). Επιπλέον, η ανάγκη καθαριότητας 
των εν λόγω κτιρίων κρίνεται αναγκαία και λόγω των εντατικών εργασιών ανάπλασης του 
Φαληρικού Όρμου, οι οποίες εκτελούνται στην περιοχή.  

36. Την ανάγκη καθαριότητας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α., της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α., της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α., 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ.Α., καθώς και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, όπως και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας 
για λόγους τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως 
προβλέπεται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 44 του Ν. 3528/2017), καθώς και 
των προσερχόμενων προς εξυπηρέτηση πολιτών στις εν λόγω υπηρεσίες. 

37. Το γεγονός ότι οι τρέχουσες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια 
που αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν έως και τις 14/06/2021. 
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38. Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα καθαριότητας είναι επιτακτική και για λόγους προστασίας από τη 
διασπορά του κορωνοϊού Covid-19. 

39. Την υπ’ αριθ. 948/2021 (ΑΔΑ: Ω0ΦΣ7Λ7-ΣΝ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη της παρούσας. 

40. Την υπ’ αριθ. 375874/13-5-2021 (ΑΔΑ: Ω38Φ7Λ7-99Θ & ΑΔΑΜ: 21REQ008604359) Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (A/A 2147). 

41. Την υπ’ αριθ. 1096/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΜΦ7Λ7-ΛΤ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού. 

42. Την υπ’ αριθ. 427523/28-05-21 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 
21PROC008679322) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε υπηρεσίες αρμοδιότητας 
Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

43. Την υπ’ αριθ. 436188/31-05-21 Πρόσκληση προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική 
διαδικασία επιλογής από την αναθέτουσα αρχή - άνω, κάτω των ορίων, ή Δ.Σ.Α. κ.λπ.) και 
συνοπτικών διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που διενεργεί η Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της άσκησης της 
αρμοδιότητας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

44. Το υπ’ αριθ. 489213/15-06-21 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού 
του Σ.ΕΠ.Ε. 

45. Τα υπ’ αριθ. ΕΞ-211178/17-06-2021 & 211663/17-06-2021 έγγραφα με θέμα «Παροχή 
στοιχείων» του Σ.ΕΠ.Ε.  

46. Την υπ’ αριθ. 484331/14-06-21 διαβίβαση του υπ’ αρ. 7/2021 πρακτικού της αρμόδιας 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

47. Το υπ’ αριθ. 7/09-06-21 Πρακτικό της αρμόδιας ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Π.Ε.Ν.Τ.Α., η οποία συνεδρίασε στις 09-06-2021 και το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 07/2021 

 
Στην  Καλλιθέα σήμερα, 09-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 626/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ997Λ7-137) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 

Η πρόεδρος: ΔΑΓΛΑ-ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ 

Το τακτικό μέλος και γραμματέας της επιτροπής: ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

Το τακτικό μέλος: ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, Αποστόλου Σταυρούλα  και Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία  απουσίαζαν λόγω 
υπηρεσιακών κωλυμάτων.  Τα  αναπληρωματικά τους μέλη  εκλήθησαν  και δεν παραβρέθηκαν  στην εν λόγω 
συνεδρίαση της επιτροπής. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε 
στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 436188/31-05-2021 
πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών σχετικά με την υπ’ αριθ. 427523/28/05/2021 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC0086793222021-05-28) της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε.Ν.Τ.Α της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε υπηρεσίες αρμοδιότητας 
Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα για τις ομάδες: 
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ΟΜΑΔΑ Α:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, 
καθώς και στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, 
προϋπολογιζόμενης αξίας 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑΔΑ Β:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α, 
προϋπολογιζόμενης αξίας 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑΔΑ Γ:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», στο κτίριο 
220Β, προϋπολογιζόμενης αξίας 10.044,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑΔΑ Δ:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, επί 
της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο, προϋπολογιζόμενης αξίας 16.616,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
OMAΔΑ Ε: 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
&Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α και  στη Δ/νση   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής   Π.Ε.Ν.Τ.Α ,επί της 
Λεωφ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, προϋπολογιζόμενης αξίας 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
                 Συνολικός Προϋπολογισμός: 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στις 09-6-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 παραδόθηκαν σε εμάς, την Επιτροπή τέσσερις (4) φάκελοι 
προσφορών: 
1. Ο φάκελος της προσφοράς της  AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, ο 

οποίος υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 465809/08-6-2021. 
2. Ο φάκελος της προσφοράς της ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ, ο 

οποίος υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 464792/08-6-2021. 
3. Ο φάκελος της προσφοράς της FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE, ο οποίος 

υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 463051/08-6-2021   
4.     Ο φάκελος της προσφοράς της 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ        ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ο οποίος   παραδόθηκε σήμερα και ώρα 10:00΄ πμ, απευθείας στην Επιτροπή. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των υποβληθεισών προσφορών, στην μονογραφή 
των σφραγισμένων φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των επιχειρήσεων. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών φυλάχθηκαν σφραγισμένοι μέχρι να διαπιστωθεί η πλήρωση των 
προϋποθέσεων αποσφράγισής των. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη για τις ομάδες  Α΄ , Β΄,  Γ΄ , Δ΄. και  
Ε 

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό 
τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη για τις ομάδες Α΄ , Β΄,  Γ΄  Δ΄ και Ε’ 

3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης «FANTASY  CLEANING   SECURITY  AND FACILITY     
IKE »,  ήταν ελλιπή  καθ ότι  ο  νόμιμος εκπρόσωπος της    επιχείρησης  δε  συμπλήρωσε και δεν 
υπέγραψε το έγγραφο του Παραρτήματος Β΄ για την αρ. πρωτ.  427523/28/05/2021    Διακήρυξη   
Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC0086793222021-05-28)  της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α 
της Περιφέρειας Αττικής  για την παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας σε  Υπηρεσίες    αρμοδιότητας   
Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικής     διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών,  όπως υποχρεούται  σύμφωνα  με το άρθρο 4  
παράγραφος α2  της ανωτέρω διακήρυξης. Αντιθέτως, υπήρχε υπογεγραμμένη μια επιπρόσθετη σελίδα 
( Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις ), στο έγγραφο ΤΕΥΔ  που υπέβαλε, η οποία δεν ήταν σύμφωνη με το 
αναρτημένο υπόδειγμα  ΤΕΥΔ της  διακήρυξης και αφορούσε άλλο διαγωνισμό  .    

4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη για τις ομάδες Α΄ , Β΄,  Γ΄ και 
Δ  και Ε. 
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      Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς επιχείρησης AIFELTOP CLEANING FACILITY 
SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη για τις ομάδες  Α΄ , Β΄,  
Γ΄ , Δ΄ και  Ε 

2. Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη για τις ομάδες Α΄ , Β΄,  Γ΄  Δ΄ 
και Ε’ 

3. Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη για τις ομάδες Α΄ 
, Β΄,  Γ΄, Δ΄ και Ε 

4. O φάκελος  της εταιρείας  «FANTASY  CLEANING   SECURITY  AND FACILITY     IKE»,  δεν 
αποσφραγίσθηκε, λόγω του γεγονότος  ότι  τα δικαιολογητικά  συμμετοχής  δεν  έγιναν αποδεκτά. 

       Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω επιχειρήσεων 
και   διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

Για την ομάδα Α΄: 

1. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε: Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 793,66 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 19,48 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
984,14 . Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 11809,68 €. Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή. 

2. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ: Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 1160,00 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 278,40 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
1438,40 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 17260,08 €, η οποία υπερβαίνει 
την προϋπολογιζόμενη αξία 16120,00,00 € της διακήρυξης, και συνεπώς για την ομάδα Α΄ η εν 
λόγω επιχείρηση βρίσκεται εκτός συναγωνισμού και η προσφορά της κρίνεται απορριπτέα. 

3. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ: Προσφερόμενη συνολική μηνιαία 
τιμή άνευ ΦΠΑ: 1075.64 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 258,23 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 1334,17 
€. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 16010,04 €, . Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή. 

Για την ομάδα B΄ υπεβλήθησαν οι εξής προσφορές: 

1. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε:. Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 1261,23€,  μηνιαίο ΦΠΑ: 302,70  €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
1563,93 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 18767,16 €. Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή. 

2. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ: Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 2220,00 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 532,80 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
2752,80 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 33033,60 €,  η οποία υπερβαίνει 
την προϋπολογιζόμενη αξία 21.080,00 € της διακήρυξης, και συνεπώς για την ομάδα Β΄ η εν λόγω 
επιχείρηση βρίσκεται εκτός συναγωνισμού και η προσφορά της κρίνεται απορριπτέα. 

3. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ: Προσφερόμενη συνολική μηνιαία τιμή 
άνευ ΦΠΑ: 1948,93 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 467,74 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 2.416,67 €. Η 
ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 29.000,04€. η οποία υπερβαίνει την 
προϋπολογιζόμενη αξία 21.080,00 € της διακήρυξης, και συνεπώς για την ομάδα Β΄ η εν λόγω 
επιχείρηση βρίσκεται εκτός συναγωνισμού και η προσφορά της κρίνεται απορριπτέα. 

Για την ομάδα Γ΄  υπεβλήθησαν οι εξής προσφορές: 

1. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.: Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 435,40 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 104,50 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
539,90 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 6478,8 €.  Η προσφορά της  
κρίνεται αποδεκτή. 

2. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ: Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 670,00 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 160,80 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
830,80 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι:9969,60 €. Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή. 

ΑΔΑ: 6ΞΙΝ7Λ7-Θ3Λ



 8 

3. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ: Προσφερόμενη συνολική μηνιαία τιμή 
άνευ ΦΠΑ: 1129,03 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 270,97  €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 1.400,00 €. Η 
ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 16800€. η οποία υπερβαίνει την 
προϋπολογιζόμενη αξία 10.044.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της διακήρυξης, και συνεπώς για 
την ομάδα Β΄ η εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται εκτός συναγωνισμού και η προσφορά της 
κρίνεται απορριπτέα.  

Για την ομάδα Δ΄ υπεβλήθησαν οι εξής προσφορές: 

1. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε        Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 713,50 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 171,24 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
884,74 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 10616,88 €.  Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή 

 
2. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ: Προσφερόμενη συνολική 

μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 1065,00 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 255,60 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
1320,60 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι:15847,20 €. Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή 

 
3. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ: Προσφερόμενη συνολική μηνιαία τιμή 
άνευ ΦΠΑ: 1107,19 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 265,73  €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 1372,92 €. Η 
ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 16475,04 €. Η προσφορά της  κρίνεται 
αποδεκτή 

 

 

    Για την ομάδα Ε΄ υπεβλήθησαν οι εξής προσφορές: 

1. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε        Προσφερόμενη συνολική 
μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 354,26 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 85,02 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
439,28 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 5271,36 €.  Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή 

 
2. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο: ΕΓΕΝΚΑ: Προσφερόμενη συνολική 

μηνιαία τιμή άνευ ΦΠΑ: 310,00€,  μηνιαίο ΦΠΑ: 74,40 €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 
384,40 €. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι 4612,8 €. Η προσφορά της 
κρίνεται αποδεκτή 

 
3. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ: Προσφερόμενη συνολική μηνιαία τιμή 
άνευ ΦΠΑ: 806,45 €,  μηνιαίο ΦΠΑ: 193,55  €, συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ είναι 1000,00 €. Η 
ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ είναι: 12.000€. η οποία υπερβαίνει την 
προϋπολογιζόμενη αξία 10.540.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της διακήρυξης, και συνεπώς για 
την ομάδα Ε’ η εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται εκτός συναγωνισμού και η προσφορά της 
κρίνεται απορριπτέα. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  Α΄:  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά τη σύγκριση των δύο αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 
€, με συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ  984,14€, και η οποία  αναδεικνύεται ως προσωρινή ανάδοχος., με την 
προϋπόθεση  ότι τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατώτατου μισθού  ή ελάχιστου   
ημερομισθίου της Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  Β΄:  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά τη σύγκριση των δύο αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης  AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε με συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ 1563,93€ και η οποία  αναδεικνύεται ως προσωρινή ανάδοχος , με 
την προϋπόθεση  ότι τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατώτατου μισθού  ή ελάχιστου   
ημερομισθίου της Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  Γ΄:  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά τη σύγκριση των δύο αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης: AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε €, με συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ 539,90 €. και η οποία  αναδεικνύεται ως προσωρινή ανάδοχος., 
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με την προϋπόθεση  ότι τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατώτατου μισθού  ή 
ελάχιστου   ημερομισθίου της Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  Δ΄:  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά τη σύγκριση των τριών αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης: AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε    με  συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ 884,74 €. η οποία αναδεικνύεται ως προσωρινή ανάδοχος, με 
την προϋπόθεση  ότι τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατώτατου μισθού  ή ελάχιστου   
ημερομισθίου της Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  Ε΄:  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά τη σύγκριση των δύο αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης: ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο: 
ΕΓΕΝΚΑ  με συνολική μηνιαία τιμή με ΦΠΑ 384,40 €,  η οποία αναδεικνύεται ως προσωρινή ανάδοχος, με 
την προϋπόθεση  ότι τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατώτατου μισθού  ή ελάχιστου   
ημερομισθίου της Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο της 
γραμματείας της Επιτροπής.   

 
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΔΑΓΛΑ-ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ                      ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ          ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                                                            
Κατόπιν των ανωτέρω 

η Υπηρεσία  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την: 
 
Έγκριση του υπ’ αριθ. 7/09-06-2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για 
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α., 
συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών: α) στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, καθώς και στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο 
κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεις μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
Όρμου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α, γ) στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα», στο κτίριο 220Β, δ) στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α., επί 
της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο και ε) στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α., στη 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ.Α., επί της Λεωφ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο», καθώς 
και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ως εξής: 
 

▪ Για την ΟΜΑΔΑ Α: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
793,66€ πλέον Φ.Π.Α. και 984,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 9.523,92 € πλέον Φ.Π.Α. και 11.809,68€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 
▪ Για την ΟΜΑΔΑ Β: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
1.261,23€ πλέον Φ.Π.Α. και 1.563,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 15.134,76 € πλέον Φ.Π.Α. και 18.767,16€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 
▪ Για την ΟΜΑΔΑ Γ: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
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210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
435,40€ πλέον Φ.Π.Α. και 539,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 5.224,80€ πλέον Φ.Π.Α. και 6.478,80€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 
▪ Για την ΟΜΑΔΑ Δ: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
713,50€ πλέον Φ.Π.Α. και 884,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 8.562,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 10.616,88€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 
▪ Για την ΟΜΑΔΑ Ε: στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό 

τίτλο «ΕΓΕΝΚΑ», Δ/νση: ΘΗΡΑΣ 98, Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ. 093747459 - ΔΟΥ ΙΓ’ 
ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 210.8645460-360, Φαξ: 210.8645460, email: info@egenka.gr, η οποία 
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε 
ευρώ, ήτοι μηνιαίως 310,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 384,40€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή είναι: 3.720,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 4.612,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 
 

 

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο «Κέντρο Εφοδιασμού» 
ισχύει έως 31-12-2021. Σε περίπτωση παράτασης της παραχώρησης χρήσης του κτιρίου Β220, 
κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ, 
παρατείνεται αυτοδίκαια και η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Cpv: 90910000-9 – «Υπηρεσίες Καθαρισμού». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 7/09-06-2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικής 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών: α) στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ 
Αθήνας, καθώς και στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού 
Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, στα κτίρια 210Α, 
220Α και 240Α, γ) στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», στο κτίριο 
220Β, δ) στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α., επί της οδού Θεομήτορος 59 στον 
Άλιμο και ε) στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α., στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ.Α., επί της 
Λεωφ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο», καθώς και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ως εξής: 
 

Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 0875 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
των προϋπολογισμών της Περιφέρειας Αττικής για τα οικονομικά  έτη 2021 - 2022. 
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▪ Για την ΟΜΑΔΑ Α: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
793,66€ πλέον Φ.Π.Α. και 984,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 9.523,92 € πλέον Φ.Π.Α. και 11.809,68€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

▪ Για την ΟΜΑΔΑ Β: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
1.261,23€ πλέον Φ.Π.Α. και 1.563,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 15.134,76 € πλέον Φ.Π.Α. και 18.767,16€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

▪ Για την ΟΜΑΔΑ Γ: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
435,40€ πλέον Φ.Π.Α. και 539,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 5.224,80€ πλέον Φ.Π.Α. και 6.478,80€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

▪ Για την ΟΜΑΔΑ Δ: στην εταιρεία «AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «AIFELTOP CLEANING», Δ/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 28, Τ.Κ. 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Α.Φ.Μ. 801460864, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Τηλ. 
210.9314463, email: sales@aifeltopcleaning.gr, η οποία προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι μηνιαίως 
713,50€ πλέον Φ.Π.Α. και 884,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική 
προσφερόμενη τιμή είναι: 8.562,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 10.616,88€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

▪ Για την ΟΜΑΔΑ Ε: στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό 
τίτλο «ΕΓΕΝΚΑ», Δ/νση: ΘΗΡΑΣ 98, Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ. 093747459 - ΔΟΥ ΙΓ’ 
ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 210.8645460-360, Φαξ: 210.8645460, email: info@egenka.gr, η οποία 
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε 
ευρώ, ήτοι μηνιαίως 310,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 384,40€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Η ετήσια συνολική προσφερόμενη τιμή είναι: 3.720,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 4.612,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 0875 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
των προϋπολογισμών της Περιφέρειας Αττικής για τα οικονομικά  έτη 2021 - 2022. 
 
Επισημαίνεται ότι η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο «Κέντρο Εφοδιασμού» 
ισχύει έως 31-12-2021. Σε περίπτωση παράτασης της παραχώρησης χρήσης του κτιρίου Β220, 
κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ, 
παρατείνεται αυτοδίκαια και η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Cpv: 90910000-9 – «Υπηρεσίες Καθαρισμού». 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων υπερψηφίζουν 
την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να 
προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων». 
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➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και  
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει  με 
την παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η καθαριότητα, δηλαδή μέσω 
εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας με προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία των αναθέσεων σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι 
δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης δουλεύει με κριτήριο το κέρδος, που το 
εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα.». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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