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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1969/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 13ο  
Έγκριση του αρ. 17/2022 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου της υπ’ αριθ. 4/2022Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α." 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαστραντωνάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1.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. 

2.Το  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.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». 

4.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. 

5.Το   Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26. 

6.Το  Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 
7.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. 

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

9.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. 

10.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. 

11.Το  Ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

12.Το  Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού 
ενδιαφέροντος, που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
145/Α/26-06-2000), όπως ισχύει. 

13.Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

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

15.Το  Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

16.Την υπ΄αριθμ. 4367/08-12-2001 Υπουργικής Απόφασης «Περικοπή ποσοστού από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 174/Β/2001), 
όπως ισχύει. 

17.Την υπ΄αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/ 09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

18.Την υπ΄αριθμ. 76928/09-07-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)»  των Υπουργείων    Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας»(ΦΕΚ 3075/Β/13-
07-2021). 
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19.Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019). 

20.Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-07-
2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής. 

21.Την υπ’ αρίθμ 450172/2022 (ΦΕΚ 2697/τ.Β΄/01-06-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

22.Την υπ΄αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022). 

23.Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-
Σ1Χ), περί  έγκρισης  προγράμματος  προμηθειών - παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους  2022. 

24.Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ), 
περί έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

25.Την υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) 
περί  εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 5164/14-01-2022 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

26.Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-Κ56), 
περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, 
η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 28194/03-03-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

27.Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7), 
περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, 
η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 66888/23-5-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

28.Την υπ΄αριθμ. 510/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΕ7Λ7-ΨΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής «Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας 
Διαγωνισμών, καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2022-2023 της 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής». 

29.Την υπ’ αριθ. 1124/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΡΥ7Λ7-ΨΜ0 & ΑΔΑΜ: 22REQ010693123)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 180.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες 
αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται: οι Δ/νσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ 
Αθήνας στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια 
Αττικής εκτάσεις μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
Όρμου, κτίρια 210Α, 220Α και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα 
«Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί 
της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο και 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. στο κτίριο επί της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για δύο (2) έτη από την 
υπογραφή της σύμβασης [CPV: 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)]». 

30.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 524582/08-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ6Β7Λ7-ΡΤΣ, ΑΔΑΜ: 22REQ010731824) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους 180.000,00€ με κατανομή ανά έτος ως εξής: 
37.500,00€ για το έτος 2022, 90.000,00€  για το έτος 2023 και 52.500,00 € για το έτος 2024, η  
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οποία  καταχωρήθηκε με α/α 2144 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης  
Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων. 

31.Την υπ’ αριθ. 1382/2022 (ΑΔΑ: ΡΑΔ27Λ7-9Θ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αρ. 4/2022 διακήρυξης. 

32.Την υπ΄ αρ. 4/2022 διακήρυξη «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας 
Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται: οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας στο κτίριο επί 
της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, κτίρια 210Α, 220Α 
και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον 
Άλιμο και 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. στο κτίριο 
επί της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης», α/α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 163787(ΑΔΑΜ: 22PROC010899746). 

33. Την αρ. 1738/2022 Απόφαση της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το αρ.8/2022 Πρακτικό της 
αρμόδιας 3μελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της αριθμ. 4/2022 Διακήρυξης και απορρίφθηκε 
η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ». 

34. Τα αρ. 329644/28-07-2022 & 334021/01-08-2022 έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στα οποία αναφέρονται ότι στο «Μητρώο Παραβατών 
Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης για πράξεις επιβολής προστίμου 
υψηλής, πολύ υψηλής σοβαρότητας και αδήλωτης εργασίας, δεν έχουν επιβληθεί πράξεις 
επιβολής προστίμου από 01-01-2020 έως 27-07-2022» σε κανένα από τους οικονομικούς φορείς 
οι οποίοι υπέβαλλαν προσφορά. 

 35. H αρ.πρωτ. 785404/12-08-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή στην οποία διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω για τις δικές τους περαιτέρω 
ενέργειες για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των Τεχνικών – Οικονομικών 
Προσφορών της 4/2022 διακήρυξης. 

36. Το από 22-08-2022 αίτημα της Επιτροπής διαγωνισμού προς την Υπηρεσία μας καθώς και το 
αριθμ. 12/2022 πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε να ζητηθούν από τους 
ως άνω οικονομικούς φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές 
προσφορές κρίθηκαν σύμφωνες με το άρθρο 5 της αριθμ. 4/2022 Διακήρυξης διευκρινήσεις 
σχετικά με την πλήρη ανάλυση του υπολογισμού του εργατικού κόστους αλλά και του συνόλου 
της οικονομικής προσφοράς. 

37. Τα αρ. πρωτ. 801200/23-08-2022, 801204/23-08-2022 & 801205/23-08-2022 έγγραφα της 
Υπηρεσίας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) προς τους οικονομικούς φορείς για την παροχή των ανωτέρω 
συμπληρωματικών στοιχείων. 

38.Οι από 26-08-2022 & 02-09-2022 Επιστολές των Οικονομικών φορέων με τα ζητηθέντα στοιχεία 
αναρτημένα στη σχετική ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού. 

39.Το με αρ. 17/2022 Πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής το οποίο αναρτήθηκε στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον αναφερόμενο ανωτέρω διαγωνισμό και παρατίθενται 
κάτωθι: 

                                        
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2022 
 

 Στην Καλλιθέα, σήμερα 6/9/2022 ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας, τμήμα Προμηθειών στο κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – 
Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας / Αξιολόγησης των Διαγωνιστικών Διαδικασιών Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιων 
Συμβάσεων που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 510/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΕ7Λ7-ΨΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
Έργο της ανωτέρω επιτροπής στην παρούσα συνεδρίαση είναι η αξιολόγηση των Οικονομικών 
Προσφορών της υπ’ αριθ. 4/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010899746) Διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
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καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου 
στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού Όρμου, κτίρια 210Α, 220Α και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα 
«Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της 
οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο και 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. στο κτίριο επί της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 163787 προϋπολογισμού 145.161,29 € χωρίς 
ΦΠΑ και 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 
1. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ζωή Καρδάση, Γραμματέας 
3. Ιωάννης Αδαμόπουλος, Τακτικό μέλος  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. Την αριθμ. 4/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010899746) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται: οι 
Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ 
Αθήνας στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεις μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, κτίρια 
210Α, 220Α και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, 
στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον 
Άλιμο και 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. στο κτίριο επί 
της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
2. Την αριθμ. 1738/2022 (ΑΔΑ : ΨΜΦ67Λ7-ΡΧ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε :  
Η έγκριση του με αρ. 8/2022 Πρακτικού της αρμόδιας τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
αριθμ. 4/2022 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 
163787 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες 
αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα: 
• Να απορριφθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα : ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 
για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό. 
•  Να γίνουν αποδεκτοί στη συνέχιση της διαδικασίας οι παρακάτω οικονομικοί φορείς των 
οποίων οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι σύμφωνες με την παρ. 5.1.2 του άρθρου 5 και την παρ. 12.1 
του άρθρου 12 της αριθμ. 4/2022 Διακήρυξης:   
     Α) ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
     Β) SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
     Γ) Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 
3. Το αριθμ. 12/2022 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής με το οποίο η Επιτροπή 
ομόφωνα γνωμοδότησε να ζητηθούν από τους ως άνω οικονομικούς φορείς των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν σύμφωνες με το άρθρο 5 της αριθμ. 
4/2022 Διακήρυξης διευκρινήσεις σχετικά με την πλήρη ανάλυση του υπολογισμού του εργατικού 
κόστους αλλά και του συνόλου της οικονομικής προσφοράς.  
4. Το αριθμ. πρωτ. 801200/23-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.   Νότιου 
Τομέα Αθηνών με το οποίο ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία : Α Κ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. πλήρη ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του συμπεριλαμβανομένου και 
του υπολογισμού του εργατικού κόστους. 
5. Το αριθμ. πρωτ. 801204/23-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.   Νότιου 
Τομέα Αθηνών με το οποίο ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία : SQS SERVICE 
QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πλήρη 
ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού του εργατικού 
κόστους. 

ΑΔΑ: 6ΝΟΣ7Λ7-ΒΜΞ



 

 6 

6. Το αριθμ. πρωτ. 801205/23-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.   Νότιου 
Τομέα Αθηνών με το οποίο ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία : ECO SERVICES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πλήρη ανάλυση της οικονομικής 
προσφοράς του συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού του εργατικού κόστους. 
7. Την από 26/8/2022 απαντητική επιστολή, η οποία υπεβλήθη μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, του οικονομικού φορέα Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. με την οποία παρασχέθηκαν οι 
ζητηθείσες διευκρινήσεις. 
8. Την από 2/9/2022 απαντητική επιστολή, η οποία υπεβλήθη μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, του οικονομικού φορέα ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  με την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις. 
9. Την από 2/9/2022 απαντητική επιστολή, η οποία υπεβλήθη μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, του οικονομικού φορέα SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις.  
10. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, προέβη στον έλεγχο των οικονομικών 
προσφορών και διαπίστωσε τα κατωτέρω: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165. 
Υπολογισμός ημερών εργασίας σύμφωνα με τη διακήρυξη 
365 ημέρες έτους / 7 ημέρες εβδομάδας = 52,1428 εβδομάδες 
52,1428 εβδομάδες / 12 μήνες = 4,35 εβδομάδες 
4,35 εβδομάδες χ 3 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα = 13,05 ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας ανά 
εργαζόμενο. 
 
Α. Οικονομική προσφορά Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 
Ο εν λόγω οικονομικός φορέας υπέβαλε: 
Α. Την οικονομική προσφορά αναγράφοντας τη συνολική τιμή προσφοράς για το χρονικό διάστημα 
των δύο ετών.  
Β. Πίνακα ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα V της διακήρυξης.  
Γ. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
- Ως προς τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να ανέρχονται σε 13,05 ημέρες, ο οικονομικός φορέας 
τις στρογγυλοποιεί στον ακέραιο αριθμό 13 και βάση αυτού υπολογίζει και τις ημέρες εργασίας ανά 
μήνα και τις ώρες εργασίας ανά μήνα. Η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού, αφού η 
διαφορά που μπορεί να προκύψει είναι αμελητέα και ως εκ τούτου δεν δύναται να ανατρέψει την 
τελική σειρά κατάταξης.  
- Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό 
αποδοχών χωρίς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων): Από την οικονομική 
προσφορά του καθώς και την από 28/08/2022 υποβληθείσα ανάλυση της οικονομικής προσφοράς 
του εν λόγω φορέα, μεταξύ των άλλων προκύπτουν και τα παρακάτω ως προς τον υπολογισμό του 
καθαρού ημερομισθίου: 
Ωρομίσθιο: 4,78 ευρώ μικτά. 
Καθαρό ωρομίσθιο (αφαιρουμένου ποσοστού 14,29% εισφορών ασφαλισμένου):4,186 ευρώ. 
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό αποδοχών 
χωρίς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων) : 653,02 ευρώ.  
 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι υπολογισμοί του εργατικού κόστους έγιναν με βάση το 
ποσό των 4,186 ευρώ, ενώ από τους υπολογισμούς της Επιτροπής προκύπτει ότι το καθαρό 
ημερομίσθιο (αφαιρουμένου ποσοστού 14,29% εισφορών ασφαλισμένου) θα έπρεπε να ανέρχεται 
στο ποσό των 4,10 ευρώ. Η Επιτροπή αποδέχεται την προσφορά αφού ο λάθος υπολογισμός 
ουδόλως επηρεάζει τη σειρά κατάταξης, αντιθέτως δε είναι εις βάρος του οικονομικού φορέα και δεν 
υπολείπεται του ελάχιστου εργατικού κόστους.  
- Ως προς τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και κόστος 
αντικατάστασης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
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Για τον τρόπο υπολογισμού ο οικονομικός φορέας βασίζεται στον υπολογισμό που ισχύει στην εκ 
περιτροπής εργασία και συγκεκριμένα: για κάθε οκτώ (8) ημέρες εργασίας αντιστοιχεί μια (1) ημέρα 
πληρωτέου δώρου προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας 0,041666. Από την 4/2022 διακήρυξη 
δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα), επιδόματος αδείας και 
του κόστους αντικατάστασης, δηλαδή υπολογισμός με βάση την εκ περιτροπής εργασία ή την πλήρη 
απασχόληση (ασάφεια διακήρυξης) και ως εκ τούτου η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο 
υπολογισμού, αφού όπως έχει κριθεί με αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. η ασάφεια της διακήρυξης δεν 
δύναται να αποβεί εις βάρος των διαγωνιζομένων.  
- Ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Ο οικονομικός φορέας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υπολόγισε τις ασφαλιστικές εισφορές με 
βάση τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν για τους εργαζόμενους πλήρους 
απασχόλησης, ήτοι: 14,29% εισφορές ασφαλισμένου και 22,77% εισφορές εργοδότη και δεν 
στάθμισε αυτές, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν 
μειωμένες μέχρι την 31.12.2022. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 4/2022 διακήρυξη δεν 
προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και συγκεκριμένα αν θα πρέπει να 
υπολογιστούν με βάση τις μειωμένες εισφορές ή αν θα πρέπει αυτές να σταθμιστούν και 
προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατόν θα έπρεπε να όριζε και τον χρόνο έναρξης της σύμβασης 
ώστε να είναι δυνατή η στάθμιση (ασάφεια διακήρυξης), τις αριθμ. 1480/2021 και 1252/2022 
Αποφάσεις Α.Ε.Π.Π. (σκέψη 17) και Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σκέψη 27) αντίστοιχα, με τις οποίες κρίθηκε ότι 
ασάφεια της διακήρυξης ως προς τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται 
να αποβεί εις βάρος των διαγωνιζόμενων και η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε να έχει θέσει σαφέστερο 
κανονιστικό πλαίσιο ως προς το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών, δέχεται τον ως άνω τρόπο 
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από τον εν λόγω οικονομικό φορέα.  
- Ως προς τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, του κόστους 
αναλωσίμων και του εργολαβικού κέρδους, η Επιτροπή αποδέχεται την ανάλυση αυτών σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην από 26/08/2022 ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.  
 Β. Οικονομική προσφορά SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο εν λόγω οικονομικός φορέας υπέβαλε: 
Α. Την οικονομική προσφορά αναγράφοντας τη συνολική τιμή προσφοράς για το χρονικό διάστημα 
των δύο ετών.  
Β. Πίνακα ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα V της διακήρυξης.  
Γ. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
- Ως προς τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να ανέρχονται σε 13,05 ημέρες, ο οικονομικός φορέας 
τις υπολογίζει σε 13,07 ημέρες και βάση αυτού υπολογίζει και τις ημέρες εργασίας ανά μήνα και τις 
ώρες εργασίας ανά μήνα. Η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού.  
- Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό 
αποδοχών χωρίς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων): Από την οικονομική 
προσφορά του καθώς και την από 02/09/2022 υποβληθείσα ανάλυση της οικονομικής προσφοράς 
του εν λόγω φορέα, προκύπτει ότι αυτό ανέρχεται στο ποσό των 635,03 ευρώ τον μήνα για το 
σύνολο των εργαζομένων. Η Επιτροπή αποδέχεται τον τρόπο υπολογισμού του εν λόγω ποσού.   
- Ως προς τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και κόστος 
αντικατάστασης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Για τον τρόπο υπολογισμού ο οικονομικός φορέας βασίζεται στον υπολογισμό που ισχύει στην 
πλήρη απασχόληση. Από την 4/2022 διακήρυξη δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των δώρων 
(Χριστουγέννων, Πάσχα), επιδόματος αδείας και του κόστους αντικατάστασης, δηλαδή υπολογισμός 
με βάση την εκ περιτροπής εργασία ή την πλήρη απασχόληση (ασάφεια διακήρυξης) και ως εκ 
τούτου η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού, αφού όπως έχει κριθεί με αποφάσεις 
της Α.Ε.Π.Π. η ασάφεια της διακήρυξης δεν δύναται να αποβεί εις βάρος των διαγωνιζομένων.  
- Ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Ο οικονομικός φορέας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υπολόγισε τις ασφαλιστικές εισφορές με 
μεσοσταθμικό συντελεστή και συγκεκριμένα υιοθετεί την παραδοχή ότι η διάρκεια της υπό εξέταση 
σύμβασης θα είναι από 27/07/2022 έως 26/07/2024 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο 
συντελεστής των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 22,77% έως 31/12/2022 και 
24,56% από 01.01.2023 και μετά. Ως εκ τούτου, για όλο το παραπάνω διάστημα της σύμβασης 
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υπολόγισε τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές με μεσοσταθμικό συντελεστή 24,19%. Κατά τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο υπολόγισε και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με μεσοσταθμικό 
συντελεστή 15,25%. Η Επιτροπή επειδή από την 4/2022 διακήρυξη δεν προκύπτει ο τρόπος 
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, δέχεται τον ως άνω τρόπο υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών από τον εν λόγω οικονομικό φορέα.  
- Ως προς τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, του κόστους 
αναλωσίμων και του εργολαβικού κέρδους, η Επιτροπή αποδέχεται την ανάλυση αυτών σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην από 02/09/2022 ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.  
Γ. Οικονομική προσφορά ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  
Ο εν λόγω οικονομικός φορέας υπέβαλε: 
Α. Την οικονομική προσφορά αναγράφοντας τη συνολική τιμή προσφοράς για το χρονικό διάστημα 
των δύο ετών.  
Β. Πίνακα ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα V της διακήρυξης.  
Γ. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
- Ως προς τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να ανέρχονται σε 13,05 ημέρες, ο οικονομικός φορέας 
τις υπολογίζει σε 13,035 ημέρες και βάση αυτού υπολογίζει και τις ημέρες εργασίας ανά μήνα και τις 
ώρες εργασίας ανά μήνα. Η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού, επειδή η διαφορά 
είναι αμελητέα.  
- Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό 
αποδοχών χωρίς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων): Από την οικονομική 
προσφορά του καθώς και την από 02/09/2022 υποβληθείσα ανάλυση της οικονομικής προσφοράς 
του εν λόγω φορέα, προκύπτει ότι αυτό ανέρχεται στο ποσό των 633,91 ευρώ τον μήνα για το 
σύνολο των εργαζομένων. Η Επιτροπή αποδέχεται τον τρόπο υπολογισμού του εν λόγω ποσού.   
- Ως προς τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και κόστος 
αντικατάστασης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Για τον τρόπο υπολογισμού ο οικονομικός φορέας σύμφωνα και με την από 02/09/2022 επιστολή 
παροχής συμπληρωματικών στοιχείων βασίζεται στον υπολογισμό που ισχύει στην πλήρη 
απασχόληση. Από την 4/2022 διακήρυξη δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των δώρων 
(Χριστουγέννων, Πάσχα), επιδόματος αδείας και του κόστους αντικατάστασης, δηλαδή υπολογισμός 
με βάση την εκ περιτροπής εργασία ή την πλήρη απασχόληση (ασάφεια διακήρυξης) και ως εκ 
τούτου η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού, αφού όπως έχει κριθεί με αποφάσεις 
της Α.Ε.Π.Π. η ασάφεια της διακήρυξης δεν δύναται να αποβεί εις βάρος των διαγωνιζομένων. 
Σημειώνεται ότι στην υποβληθείσα ανάλυση κόστους της οικονομικής προσφοράς αναφέρονται ως 
δώρο Χριστουγέννων ποσό 15,36€, δώρο Πάσχα 9,22€, επίδομα αδείας 7,67€ και κόστος 
αντικατάστασης 17,24€, αντί των ορθών 52,91€, 31,75€, 26,41€ και 63,90€ αντίστοιχα. Η λάθος 
αναγραφή των παραπάνω ποσών δεν επηρεάζει το συνολικό εργατικό κόστος (Α+Β+Γ+Δ) το οποίο 
ορθά αναγράφεται στο ποσό των 1.189,50€. Και τα επόμενα αθροίσματα, ήτοι: μηνιαία αμοιβή 
αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων 
κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων, συνολική μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων και η συνολική αμοιβή 
αναδόχου για 24 μήνες με ΦΠΑ δεν επηρεάζονται από τον ως άνω λάθος υπολογισμό αλλά ούτε και 
η συνολική προσφορά. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές που έχουν κατατεθεί 
από τον εν λόγω οικονομικό φορέα για τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και για τον ΠΙΝΑΚΑ 4 είναι πανομοιότυπες (ως 
προς τα επιμέρους ποσά, ως προς τα επιμέρους αθροίσματα, ως προς το συνολικό άθροισμα) αφού 
απαιτούνται ίδιες ημέρες εργασίας, ο ίδιος αριθμός εργαζομένων και οι ίδιες ώρες εργασίας, με μόνη 
διαφορά ότι αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 λανθασμένα ποσά ως προς το δώρο Χριστουγέννων, 
Πάσχα, επίδομα αδείας και κόστος αντικατάστασης. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στο σύνολο της 
προσφοράς τα ανωτέρω έχουν υπολογιστεί σωστά, πλην όμως αναγράφονται λανθασμένα στον 
συγκεκριμένο πίνακα. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω αποδέχεται την προσφορά.  
- Ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Ο οικονομικός φορέας σύμφωνα και με την από 02/09/2022 επιστολή παροχής συμπληρωματικών 
στοιχείων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υπολόγισε τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις 
μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε 

ΑΔΑ: 6ΝΟΣ7Λ7-ΒΜΞ



 

 9 

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και δεν στάθμισε αυτές, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν μειωμένες μέχρι την 31.12.2022. Η Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 4/2022 διακήρυξη δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών και συγκεκριμένα αν θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις μειωμένες 
εισφορές, αν θα πρέπει να υπολογιστούν για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ή αν θα πρέπει 
αυτές να σταθμιστούν ορίζοντας όμως παράλληλα και τον χρόνο έναρξης της σύμβασης ώστε να 
είναι δυνατή η στάθμιση (ασάφεια διακήρυξης), τις αριθμ. 1480/2021 και 1252/2022 Αποφάσεις 
Α.Ε.Π.Π. (σκέψη 17) και Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σκέψη 27) αντίστοιχα, με τις οποίες κρίθηκε ότι ασάφεια της 
διακήρυξης ως προς τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να αποβεί εις 
βάρος των διαγωνιζόμενων και η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε να έχει θέσει σαφέστερο κανονιστικό 
πλαίσιο ως προς το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών, δέχεται τον ως άνω τρόπο υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών από τον εν λόγω οικονομικό φορέα.  
- Ως προς τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, του κόστους 
αναλωσίμων και του εργολαβικού κέρδους, η Επιτροπή αποδέχεται την ανάλυση αυτών σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην από 02/09/2022 ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑ 
210Α, 220Α ΚΑΙ 240Α .  
Υπολογισμός ημερών εργασίας σύμφωνα με τη διακήρυξη 
365 ημέρες έτους / 7 ημέρες εβδομάδας = 52,1428 εβδομάδες 
52,1428 εβδομάδες / 12 μήνες = 4,35 εβδομάδες 
4,35 εβδομάδες χ 3 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα = 13,05 ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας ανά 
εργαζόμενο. 
 
Α. Οικονομική προσφορά Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Β. Οικονομική προσφορά SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Γ. Οικονομική προσφορά ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά: 
- τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, 
- το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών (καθαρό ποσό 
αποδοχών χωρίς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων), 
- τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, και 
- τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, κόστος αναλωσίμων και 
εργολαβικό κέρδος, ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς 
του ΠΙΝΑΚΑ 1. 
- Ως προς τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και κόστος 
αντικατάστασης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Για τον τρόπο υπολογισμού ο οικονομικός φορέας σύμφωνα και με την από 02/09/2022 επιστολή 
παροχής συμπληρωματικών στοιχείων βασίζεται στον υπολογισμό που ισχύει στην πλήρη 
απασχόληση. Από την 4/2022 διακήρυξη δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των δώρων 
(Χριστουγέννων, Πάσχα), επιδόματος αδείας και του κόστους αντικατάστασης, δηλαδή υπολογισμός 
με βάση την εκ περιτροπής εργασία ή την πλήρη απασχόληση (ασάφεια διακήρυξης) και ως εκ 
τούτου η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού, αφού όπως έχει κριθεί με αποφάσεις 
της Α.Ε.Π.Π. η ασάφεια της διακήρυξης δεν δύναται να αποβεί εις βάρος των διαγωνιζομένων 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η προσφορά γίνεται αποδεκτή.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» 
ΚΤΙΡΙΟ 220Β.  
Υπολογισμός ημερών εργασίας σύμφωνα με τη διακήρυξη 
365 ημέρες έτους / 7 ημέρες εβδομάδας = 52,1428 εβδομάδες 
52,1428 εβδομάδες / 12 μήνες = 4,35 εβδομάδες 
4,35 εβδομάδες χ 3 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα = 13,05 ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας ανά 
εργαζόμενο. 
 
Α. Οικονομική προσφορά Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
Β. Οικονομική προσφορά SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
Γ. Οικονομική προσφορά ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 2 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 59 ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ. 
Υπολογισμός ημερών εργασίας σύμφωνα με τη διακήρυξη 
365 ημέρες έτους / 7 ημέρες εβδομάδας = 52,1428 εβδομάδες 
52,1428 εβδομάδες / 12 μήνες = 4,35 εβδομάδες 
4,35 εβδομάδες χ 3 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα = 13,05 ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας ανά 
εργαζόμενο. 
 
 
Α. Οικονομική προσφορά Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
Β. Οικονομική προσφορά SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
Γ. Οικονομική προσφορά ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί 
κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 2 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται 
αποδεκτή.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ν.Τ.Α., Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.Ν.Τ.Α. & Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.Ν.Τ.Α., ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ.  
Υπολογισμός ημερών εργασίας σύμφωνα με τη διακήρυξη 
365 ημέρες έτους / 7 ημέρες εβδομάδας = 52,1428 εβδομάδες 
52,1428 εβδομάδες / 12 μήνες = 4,35 εβδομάδες 
4,35 εβδομάδες χ 2 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα = 8,70 ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας ανά 
εργαζόμενο. 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
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Α. Οικονομική προσφορά Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
- Ως προς τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να ανέρχονται σε 8,70 ημέρες, ο οικονομικός φορέας 
τις στρογγυλοποιεί στον ακέραιο αριθμό 9 και βάση αυτού υπολογίζει και τις ημέρες εργασίας ανά 
μήνα και τις ώρες εργασίας ανά μήνα. Η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού.  
- Ως προς τον υπολογισμό των υπολοίπων, ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί κατά τον έλεγχο της 
οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται αποδεκτή.  
 
Β. Οικονομική προσφορά SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
- Ως προς τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να ανέρχονται σε 8,70 ημέρες, ο οικονομικός φορέας 
τις υπολογίζει σε 8,72 ημέρες και βάση αυτού υπολογίζει και τις ημέρες εργασίας ανά μήνα και τις 
ώρες εργασίας ανά μήνα. Η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού.  
- Ως προς τον υπολογισμό των υπολοίπων, ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί κατά τον έλεγχο της 
οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται αποδεκτή.  
 
Γ. Οικονομική προσφορά ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτουν τα κατωτέρω:  
- Ως προς τις ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να ανέρχονται σε 8,70 ημέρες, ο οικονομικός φορέας 
τις υπολογίζει σε 8,69 ημέρες και βάση αυτού υπολογίζει και τις ημέρες εργασίας ανά μήνα και τις 
ώρες εργασίας ανά μήνα. Η Επιτροπή δέχεται τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού αφού η διαφορά 
οφείλεται σε λόγους στρογγυλοποίησης.  
- Ως προς τον υπολογισμό των υπολοίπων, ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί κατά τον έλεγχο της 
οικονομικής προσφοράς του ΠΙΝΑΚΑ 2 και ως εκ τούτου η προσφορά γίνεται αποδεκτή.  
 
Επιπλέον των ανωτέρω, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τον παρακάτω πίνακα:  
  Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ731,28 ........................................................................... 1.920,00 800,40 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ1.440,00 ..................................................................... 1.200,00 1.800,00 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ720,00 ............................................................................ 485,28 800,40 
ΣΥΝΟΛΟ  .............. 2.891,28 ............................................................................ 3.605,28 3.400,80 
 
Στον πίνακα αυτόν απεικονίζονται το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίμων και το εργολαβικό 
κέρδος καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, ήτοι 24 μήνες. Από τον εν λόγω πίνακα προκύπτει ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στους οικονομικούς φορείς με εξαίρεση μόνο ως προς το 
διοικητικό κόστος, όπου ο οικονομικός φορέας SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αποκλίνει σημαντικά σε σχέση με τους άλλους 
δύο οικονομικούς φορείς.  
Συμπερασματικά, και οι τρεις (3) ως άνω προσφορές δεν υπολείπονται του ελάχιστου εργατικού 
κόστους και τα λοιπά κόστη καθώς και το εργολαβικό κέρδος θεωρούνται εύλογα και ως εκ τούτου η 
Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:  
 
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ......................................................... ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 
1 Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ............................................................ 137.616,00 € 170.643,84 
€ 
2 SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ........................  
143.640,00 € ........................  
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178.113,60 € 
3 ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ144.071,68 €
 178.648,88 € 
  
 
 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί : 
Να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες 
αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας στο κτίριο επί της 
οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, κτίρια 210Α, 220Α και 
240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη Δ/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο και 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. στο κτίριο επί της Λ. Καλαμακίου 46 
στον Άλιμο, για δύο (2) έτη, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : Α Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ο 
οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε 
ευρώ, ήτοι 137.616,00 € χωρίς ΦΠΑ και 170.643,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και συνετάχθη το παρόν πρακτικό.  
   
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΖΩΗ ΚΑΡΔΑΣΗ        ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
 
                         

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση του με αρ.17/2022 Πρακτικού της αρμόδιας 3μελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
αριθμ. 4/2022 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 
163787 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες 
αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα: 
 
Να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις 
υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας 
στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις 
μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, κτίρια 210Α, 
220Α και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο 
και 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. στο κτίριο επί της Λ. 
Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για δύο (2) έτη, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : Α Κ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι 137.616,00 € χωρίς ΦΠΑ και 170.643,84 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του με αρ.17/2022 Πρακτικού της αρμόδιας 3μελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
αριθμ. 4/2022 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 
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163787 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες 
αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα: 
 
Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις 
υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας 
στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις 
μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, κτίρια 210Α, 
220Α και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο 
και 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. στο κτίριο επί της Λ. 
Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, για δύο (2) έτη, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : Α Κ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ήτοι 137.616,00 € χωρίς ΦΠΑ και 170.643,84 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
 
 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης 

Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η 
καθαριότητα, δηλαδή μέσω εργολάβων, Κοιν.Σ.Επ ή Κοι.Σ.Π.Ε.. 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 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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