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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 8/7/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 25678 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του 
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων του  
∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Με την αριθ. 565/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: 6ΤΦΝΩ93-2ΒΙ) εγκρίθηκε η δαπ΄νη 
λαµβάνοντας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων Α∆ΑΜ: 
19REQ004854396 2019-04-24 
 
Με την αριθ. 181/2019 (Α∆Α:ΩΦ89Ω93-ΟΧΚ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν η αριθ. 7/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού. και η 
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19954/2785/22-05-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
19PROC004989690 2019-05-22) προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός για τις 
4/6/2019 και µε ηµεροµηνλια αποσφράγισης των προσφορών στις 10/06/2019.  
 
Τη ∆ευτέρα 10/06/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/2019 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη 
παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το 
Πρακτικό Νο1/10-06-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στην Αθήνα σήµερα 10-06-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/13-05-
2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. 
Πρωτ.: 19969/22-05-2019 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ 
αριθµ. 73586 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. Πρωτ. 19954/2785/22-05-
2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού 
∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
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102.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 90911200-8  - Α∆ΑΜ: 
19PROC004989690 2019-05-22. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Χατζηδάκη Αικατερίνη  

2. Μέλος Ελένη Τσιντζιλώνη 
 

3. Μέλος Ροκίδη Γεωργία  

 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 19954/2785/22-05-2019 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων  του ∆ήµου ∆ιονύσου και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 73586. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 04/06/2019 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 10/06/2019 και ώρα 10:30 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 73586 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές  από τους παρακάτω 
προµηθευτές :   
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

03/06/2019 15:08:04 

 

2 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

 

03/06/2019 16:21:34  
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Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της 
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο 
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 
µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα 
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι  
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 
µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 3G FACILITIES SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

137961 

 

21858/06-06-2019 
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

 

138188 

 

21797/05-06-2019 

 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 
2.2 ,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή, 
όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο 
του περιεχοµένου τους : 

 

Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «3G FACILITIES SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ » υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη 
µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού 
εµπρόθεσµα.  
 

Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή 
όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
του διαγωνισµού εµπρόθεσµα 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι  φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών όσο και οι  φάκελοι 
των τεχνικών  προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 09.00 π.µ. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

Τη Τετάρτη 12/06/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/2019 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και 
την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το 
Πρακτικό Νο2/20-06-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 

« 
Στην Αθήνα σήµερα 12-06-2019, ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 9:00 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/13-05-
2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της υπ' 
αριθµ. Πρωτ.: 19969/22-5-2019 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις Οικονοµικές προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 73586 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθµ. 
Πρωτ. 19954/2785/22-5-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή 
Υπηρεσιών καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 102.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 
19PROC004989690 2019-05-22. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Αικατερίνη Χατζηδάκη 

2. Μέλος Ελένη Τσιντζιλώνη 
 

3. Μέλος Γεωργία Ροκίδη 

 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθµ. 19954/2785/22-5-2019 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων  του ∆ήµου ∆ιονύσου και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 73586 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 04/06/2019 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 10/06/2019 και ώρα 10:30πµ. 
 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι  φάκελοι 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών-  1) 3G 
FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ όσο 
και οι  φάκελοι των τεχνικών  προσφορών ήταν  πλήρης, καθώς περιελάµβαναν 
όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονταν  στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή όρισε  ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των οικονοµικών 
προσφορών την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 09:00 π.µ 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη  και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
73586 αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές (στις 12/6/2019 και 
ώρα 09:00 πµ) των  συµµετεχουσών εταιρειών που προχώρησαν στην επόµενη 
φάση, και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

 

Προµηθευτής 

α/α 

Προσφοράς 

Συστήµατος 

Είδος 
Ποσότητα 

 

Καθαρή 

Αξία € 

ΦΠΑ 

24% € 

Συνολική 

Αξία € 

 

3G FACILITIES 

SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

137961 

90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 

κτιρίων 

1 103.064,52 
 
24.735,48 

 

127.800 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

 

138188 

90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 
κτιρίων 

1 99.267,60 
 
23.824,22 

 
123.091,82 

 
Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθεισών οικονοµικών 
προσφορών και τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, η επιτροπή 
διαγωνισµού προτείνει να απορριφθούν και οι δύο προσφορές ως απαράδεκτες 
σύµφωνα µε το υπ. αρ. 2.4.4 της διακήρυξης καθότι οι προσφερόµενες τιµές των 
δύο συµµετεχόντων υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Τεχνική 
περιγραφή του Παραρτήµατος  Ι της παρούσης διακήρυξης. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα». 
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19954/2785/22-05-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 19PROC004989690 2019-05-22) . 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το  Πρακτικό Νο1/10-06-2019 & το Πρακτικό Νο2/12-06-2019 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tην υπ΄ αριθ.. Υ.Α. 4241/127/2019 (ΦΕΚ Β’ 173/30.01.2019) απόφαση 

της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί 

αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου.  

6. Το αριθµ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών. 

7. Το αριθµ. Το αριθµ. πρωτ. 24021/26-06-2019 έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

8. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-06-2019 & του Πρακτικού Νο2/12-6-

2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. η ανακήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου καθώς οι υποβληθείσες 

οικονοµικές προσφορές είναι απαράδεκτες σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4 της 

οικείας διακήρυξης, καθότι οι προσφερόµενες τιµές των δύο 

συµµετεχόντων υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 

καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 

Τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος  Ι της διακήρυξης. 

3. η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τη σύνταξη νέας µελέτης 

και νέων όρων. Η νέα µελέτη οφείλει να λάβει υπόψη της την υπ΄ αριθ.. 

Υ.Α. 4241/127/2019 (ΦΕΚ Β’ 173/30.01.2019) απόφαση της Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 

24021/26-06-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 

συγκεκριµένη αναπροσαρµογή δεν έχει συµπεριληφθεί στην αριθ. 7/2019 

Μελέτη.  . 

 

Συν.  Το Πρακτικό Νο1/31-05-2019 & το Πρακτικό Νο2/6-6-2019 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού 

 
Κοινοποίηση: 1. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών   
                    2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Άγιος Στέφανος, 10 Ιουνίου 

2019 
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 181/2019 ΑΟΕ) 

 

Στην Αθήνα σήµερα 10-06-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/13-05-
2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. 
Πρωτ.: 19969/22-05-2019 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ 
αριθµ. 73586 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. Πρωτ. 19954/2785/22-05-
2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού 
∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
102.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 90911200-8  - Α∆ΑΜ: 
19PROC004989690 2019-05-22. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Χατζηδάκη Αικατερίνη  

2. Μέλος Ελένη Τσιντζιλώνη 
 

3. Μέλος Ροκίδη Γεωργία  
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ. 19954/2785/22-05-2019 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων  του ∆ήµου ∆ιονύσου και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 73586. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 04/06/2019 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 10/06/2019 και ώρα 10:30 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 73586 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές  από τους παρακάτω 
προµηθευτές :   
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

03/06/2019 15:08:04 

 

2 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

 

03/06/2019 16:21:34  

 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της 
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο 
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 
µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.  
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα 
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι  
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 
µοναδικούς α/α συστήµατος : 
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 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 3G FACILITIES SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

137961 

 

21858/06-06-2019 

 

2 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

 

138188 

 

21797/05-06-2019 

 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 
2.2 ,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή, 
όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο 
του περιεχοµένου τους : 

• Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «3G FACILITIES SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ » 
υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

• Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή 
όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού εµπρόθεσµα 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι  φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών όσο και οι  φάκελοι 
των τεχνικών  προσφορών είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών 
προσφορών την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 09.00 π.µ. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Χατζηδάκη Αικατερίνη 

 

Ελένη Τσιντζιλώνη  

 

 

Ροκίδη Γεωργία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Άγιος Στέφανος, 12 Ιουνίου 

2019 
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.:  181/2019 ΑΟΕ) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 82.661,29€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ 
ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
 
Στην Αθήνα σήµερα 12-06-2019, ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 9:00 π.µ., στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 181/13-05-
2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της υπ' 
αριθµ. Πρωτ.: 19969/22-5-2019 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις Οικονοµικές προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 73586 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθµ. 
Πρωτ. 19954/2785/22-5-2019 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Παροχή 
Υπηρεσιών καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων ” ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 102.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 
19PROC004989690 2019-05-22. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Αικατερίνη Χατζηδάκη 

2. Μέλος Ελένη Τσιντζιλώνη 
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3. Μέλος Γεωργία Ροκίδη 

 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθµ. 19954/2785/22-5-2019 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των ∆ηµοτικών Κτιρίων  του ∆ήµου ∆ιονύσου και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 73586 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη, η 04/06/2019 και ώρα 15:00µµ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 10/06/2019 και ώρα 10:30πµ. 
 
 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο οι  φάκελοι 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των συµµετεχουσών εταιρειών-  1) 3G 
FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ όσο 
και οι  φάκελοι των τεχνικών  προσφορών ήταν  πλήρης, καθώς περιελάµβαναν 
όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονταν  στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή όρισε  ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των οικονοµικών 
προσφορών την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 09:00 π.µ 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη  και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
73586 αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές (στις 12/6/2019 και 
ώρα 09:00 πµ) των  συµµετεχουσών εταιρειών που προχώρησαν στην επόµενη 
φάση, και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

 

Προµηθευτής 

α/α 

Προσφοράς 

Συστήµατος 

Είδος 
Ποσότητα 

 

Καθαρή 

Αξία € 

ΦΠΑ 

24% € 

Συνολική 

Αξία € 

 

3G FACILITIES 

SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

137961 

90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 

κτιρίων 

1 103.064,52 
 
24.735,48 

 

127.800 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

 

138188 

90911200-8 
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 
κτιρίων 

1 99.267,60 
 
23.824,22 

 
123.091,82 
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Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθεισών οικονοµικών 
προσφορών και τον έλεγχο αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, η επιτροπή 
διαγωνισµού προτείνει να απορριφθούν και οι δύο προσφορές ως απαράδεκτες 
σύµφωνα µε το υπ. αρ. 2.4.4 της διακήρυξης καθότι οι προσφερόµενες τιµές των 
δύο συµµετεχόντων υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Τεχνική 
περιγραφή του Παραρτήµατος  Ι της παρούσης διακήρυξης. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Χατζηδάκη Αικατερίνη 

 

Ελένη Τσιντζιλώνη  

 

 

Γεωργία Ροκίδη 
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**Ακολουθεί το Παράρτηµα Β µε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχουσών  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Επωνυµία Προµηθευτή: 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

Α/Α Συστήµατος: 73586 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΚΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 
Αριθµός Προσφοράς: 137961 

 
        
        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.rar 

ΟΧΙ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Supplier_Offer_Value_03061
9_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Σύµφωνα µε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 
Α/
Α 

Α/Α 

Γραµ
. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 90911200-8  
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 
κτιρίων 

Απροσδι
όρισ. 

1 103064.52 103.064,52 24 24.735,4
8 

127.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 103.064,52  24.735,4
8 

127.800,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 103.064,52 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ. 
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Επωνυµία Προµηθευτή: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

Α/Α Συστήµατος: 73586 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 
Αριθµός Προσφοράς: 138188 

 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΓΣΣΕ 2019 (1)  katotatos ΜΙΣΘΟΣ 2019.pdf ΟΧΙ 

ΕΓΣΣΕ 2019 (2)  7613_395_2019 Οδηγίες για 
την εφαρµογή.pdf 

ΟΧΙ 

SUPPLIER OFFER 
VALUE 030619 

 Supplier_Offer_Value_03061
9-1_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Σύµφωνα µε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΝΑΙ NAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 
Α/
Α 

Α/Α 

Γραµ
. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 90911200-8  
Υπηρεσίες 
καθαρισµού 
κτιρίων 

Απροσδι
όρισ. 

1 8272.3 8.272,30 24 1.985,35 10.257,65 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.272,30  1.985,35 10.257,65 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 8.272,30 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
∆ΥΟ  ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ. 


