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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  26/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 23ο  
Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της υπ’ αρ. 8/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας της 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αγγέλης Σπυρίδων 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 

 
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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Παπαθανάση, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018). 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014). 
7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 
8. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
9. 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» 
10. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 
11. Τον Ν.3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ τ.Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.20977/2007 (ΦΕΚ 
τ. Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   
12. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» 
13. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 
14. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 
15. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
16. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» και ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
17. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων 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 φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
18. Την υπ΄ αρ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/τ. Β/13-07-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 
19. Την υπ΄ αρ. 64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2453/ τ. Β /09-06-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση  με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
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Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ))»  
20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 21603 ΕΞ 2021/29-06-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα: «Έκδοση της υπ’ αρίθμ. 64233/08-07-2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες – Νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 
21. Toν Ν. 2716/1999(ΦΕΚ 96/A/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» 
22. Toν Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/A/30-09-2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» 
23. Toν Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/A/31-10-2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη 
των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
24. Την υπ’ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 
25. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων/Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών». 
26. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 
112945/30.12.2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
27. Την  υπ’ αρ. 108/2021 -2η ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-Α53) Απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού, η οποία επικυρώθηκε με 
την υπ’ αρ. πρωτ 81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
28. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 ( ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021.»  
29. Την υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 
169047/30.12.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
30. Την  υπ’ αρ. 28/2019 (19SYMV006125877) Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών τακτικού 
καθαρισμού των κτηρίων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας [Α/θμιας, Β/θμιας, 1ο ΚΕΣΥ 
(πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ)], αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής  διάρκειας δύο (2) ετών, 
με ημερομηνία λήξης την 31-12-2021. 
31. Την  υπ’ αρ. 72/2020 (20SYMV007967067) Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  
των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, 
Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω], το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, το 3o  ΠΕΚΕΣ Αττικής και τμήμα 
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας [Μάκρης 5, Αιγάλεω], χρονικής  διάρκειας ενός (1) έτους, 
με ημερομηνία λήξης την 31-12-2021. 
32. Την υπ’ αρ. 1728/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΙΩ7Λ7-7ΣΚ, ΑΔΑΜ: 21REQ009034328) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω], των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμίας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας και του 3oυ ΠΕΚΕΣ 
Αττικής, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 180.000,01 € συμπ. ΦΠΑ.», 
σύμφωνα με την οποία η σχετική διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για φορείς ΚΟΙΣΠΕ. 
33. Την υπ’ αρ. πρωτ. 727968/06-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΠΖ7Λ7-Λ2Ε, ΑΔΑΜ: 21REQ009169511) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2704 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής. 
34. Τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α./03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο μετονομάζονται τα Κέντρα 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) 
35. Την υπ’ αρ. 2268/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΝΩ7Λ7-ΗΒ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’αρ.7/2021 Διακήρυξης. 
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36. Την υπ’ αρ. 7/2021 Διακήρυξη «Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων  Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω], των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμίας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ)  Γ΄ Αθήνας και  
του 3oυ  ΠΕΚΕΣ Αττικής, χρονικής  διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα  με το άρθρο 20 «Συμβάσεις 
ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016. 
37. Την υπ’ αρ. 2688/2021 (ΑΔΑ: Ψ7477Λ7-64Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θέμα: 
«Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση του υπ’αρ. 14/2021 πρακτικού της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών 
Προσφορών» της Διακήρυξης 7/2021, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των 
κτιρίων, αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών». 
38. Την υπ’ αρ. 2745/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΗΜ7Λ7-ΡΧ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’αρ. 8/2021 Διακήρυξης επαναληπτικής διαδικασίας. 
39. Την υπ’ αρ. 8/2021 Διακήρυξη «Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων  Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω], των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμίας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ)  Γ΄ Αθήνας και  
του 3oυ  ΠΕΚΕΣ Αττικής, χρονικής  διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα  με το άρθρο 20 «Συμβάσεις 
ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016». 
40. Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε 087501 του Ειδικού Φορέα 03072 με συνολικό ποσό 
180.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση).   
41. Το υπ’ αρ. 22/2021 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000,00 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας 
Αττικής Αττικής, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, 
παρατίθεται και έχει ως εξής: 
 
Στο Περιστέρι την 03η Ιανουαρίου 2022 συνήλθε σε συνεδρίαση η 5/ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
60,000€ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΚ917Λ7-
ΜΑΝ) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ1085/2021 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής(ΑΔΑ:6ΤΝΟ7Λ7-7Τ) λόγω αντικατάστασης ενός (1) τακτικού μέλους επιτροπής έτους 
2021 Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Καφαλούκος Δημήτριος, τα τακτικά μέλη 
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος (που εκτελεί και χρέη γραμματέα) και Βίγλα Ελένη.  
Απόντες ήταν:  τα τακτικά μέλη Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και Παϊπάη Ολυμπία .  
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
Αποσφράγιση μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (αριθμός διαγωνισμού: 145620)  και αξιολόγηση 
των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών» της  υπ’αρ. 8/2021 Διακήρυξης ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, του Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού, για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ 
αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.  
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
     1.  την υπ΄αριθ. 8/2021 Διακήρυξη της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
     2. το υπ’ αρ. πρωτ. 1069800/14.12.2021 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών περί ¨Πρόσκληση Επιτροπής σε συνεδρίαση για 
αποσφράγιση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών» της υπ’ αρ. 8/2021 
Διακήρυξης, προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 
Α) Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, στα πλαίσια του 
ανωτέρω διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 145620 και παρέλαβε ενυπόγραφα από τη Δ/νση 
Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών τους αντίστοιχους σφραγισμένους φακέλους (φυσικό 
αρχείο), οι οποίοι κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα1 . 
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 Πίνακας 1 .  Φάκελοι Συμμετεχόντων σε έντυπη μορφή 

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ¨ΕΥ 
ΖΗΝ¨ 

1108375/24.12.2021 

 
Β) Διενήργησε τον έλεγχο των, ηλεκτρονικά και φυσικά, υποβληθέντων δικαιολογητικών , σύμφωνα 
με τους όρους της υπ. αρ. 8/2021 Διακήρυξης και προέβη στην μονογραφή όλου του αρχείου. 
Γ) Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσε ο συμμετέχων  
οικονομικός φορέας (φυσικά και ηλεκτρονικά), διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων σύμφωνα 
με τον παρακάτω Πίνακα 2.  
 
 
Πίνακας 2. Συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς της Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ Καμία παρατήρηση ΝΑΙ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αξιολόγησης Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 
άνω των 60.000€ προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 
 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΥΠΕΡ 
 
Α) Της αποδοχής των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα σύμφωνα με τον Πίνακα 2. 
Β) Της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο, με την αποσφράγιση της 
οικονομικής προσφοράς σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτό 
αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 8/2021 Διακήρυξη, για τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα του Πίνακα 
2.  
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
42. Το υπ’ αρ. 25/2021 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000,00 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας 
Αττικής Αττικής, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, 
παρατίθεται και έχει ως εξής: 
 

Στο Περιστέρι την 12η Ιανουαρίου 2022 συνήλθε σε συνεδρίαση η 5/ΜΕΛΗΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
60,000€ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΚ917Λ7-
ΜΑΝ) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ1085/2021 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής(ΑΔΑ:6ΤΝΟ7Λ7-7Τ) λόγω αντικατάστασης ενός (1) τακτικού μέλους επιτροπής έτους 
2021 Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Καφαλούκος Δημήτριος, τα τακτικά μέλη Παϊπάη 
Ολυμπία που εκτελεί και χρέη γραμματέα, και Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος. 
Απόντες ήταν:  τα τακτικά μέλη Βίγλα Ελένη και Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος .  

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

Αποσφράγιση μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (αριθμός διαγωνισμού: 145620)  και 
αξιολόγηση των «Οικονομικών Προσφορών» της  υπ’αρ. 8/2021 Διακήρυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, του Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών 
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καθαριότητας των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» 
του Ν. 4412/2016.  
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
     1.  την υπ΄αριθ. 8/2021 Διακήρυξη της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
     2. το υπ’ αριθμ. 22 Πρακτικό της Επιτροπής. 
     3. το υπ’ αρ. πρωτ. 11046/05.01.2022 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών περί ¨Πρόσκληση Επιτροπής σε συνεδρίαση για 
αποσφράγιση «Οικονομικών Προσφορών» της υπ’ αρ. 8/2021 Διακήρυξης, προέβη στις παρακάτω 
ενέργειες: 
Α) Αποσφράγισε ηλεκτρονικά την οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, στα 
πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 145620 . 
Β) Διενήργησε τον έλεγχο της ηλεκτρονικά υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους της υπ. αρ. 8/2021 Διακήρυξης και προέβη στην μονογραφή όλου του αρχείου. 
Γ) Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικονομική προσφορά, την οποία κατέθεσε ο 
συμμετέχων  οικονομικός φορέας, διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου και προέκυψε ο 
παρακάτω Πίνακας .  
 

Α/Α Ειδος 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
90911200-8 Υπηρεσίες 
καθαρισμού κτιρίων 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ                     
¨ΕΥ ΖΗΝ¨ 

145.126,77 34.830,42 179.957,19 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αξιολόγησης 

Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000€ προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΥΠΕΡ 

Της αποδοχής της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ στα πλαίσια του 
ανοικτού διαγωνισμού με αρ.ΕΣΗΔΗΣ 145620 , και την ανάδειξη του ως προσωρινό μειοδότη στην 
τιμή της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τον ανώτερο πίνακα. 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
           Την έγκριση των υπ’ αρ. 22 και 25 Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 € προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών  Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών της υπ’ 
αρ. 8/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009729789) Διακήρυξης «Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων  
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, 
Αιγάλεω], των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην 
ΚΕΣΥ)  Γ΄ Αθήνας και  του 3oυ  ΠΕΚΕΣ Αττικής, χρονικής  διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα  με το 
άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016», συνολικού 
προϋπολογισμού 145.161,30 € μη συμπ. ΦΠΑ (180.000,00€ συμπ. ΦΠΑ)  και συγκεκριμένα: 
Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ¨ΕΥ ΖΗΝ¨» στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τον πίνακα  του ανωτέρου υπ’αρ. 25 Πρακτικού, υπό την 
προϋπόθεση να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στην 
ανωτέρω Διακήρυξη εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, η οποία θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση των υπ’ αρ. 22 και 25 Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και 
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 € προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  
Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών της υπ’ 
αρ. 8/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009729789) Διακήρυξης «Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων  
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, 
Αιγάλεω], των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην 
ΚΕΣΥ)  Γ΄ Αθήνας και  του 3oυ  ΠΕΚΕΣ Αττικής, χρονικής  διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα  με το 
άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016», συνολικού 
προϋπολογισμού 145.161,30 € μη συμπ. ΦΠΑ (180.000,00€ συμπ. ΦΠΑ)  και συγκεκριμένα: 
Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ¨ΕΥ ΖΗΝ¨» στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τον πίνακα  του ανωτέρου υπ’αρ. 25 Πρακτικού, υπό την 
προϋπόθεση να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στην 
ανωτέρω Διακήρυξη εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, η οποία θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής 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». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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