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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άγιος Στέφανος, 19/04/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ :  10959 

 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία                                                                                                      

ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 

                                                              

  

  ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
                   

ΘΕΜΑΤΑ : 1)Έγκριση πρακτικού Νο.2  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου»  
2) Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

Έχοντας υπόψη: . 
1. Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ: 

Α/11/1980). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
3. Την 104/30-5-2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας  
4. Την αριθµ 217/11-7-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  

εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. 10.6274.0001 µε 
τίτλο « ∆απάνες καθαρισµού εσωτερικών χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων» β) η αριθµ. 
10/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  

5. Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1557/23663/01-09-2016  Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 27526) µε καταλυτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 07/10/2016 και ώρα 15:00 µµ και µε ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 13/10/2016 και ώρα 11:00πµ.  

6. Την υπ’ αριθµ 50/02-3-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία     
εγκρίθηκε : α) Το Πρακτικό Νο1 (14/02/2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και β) 
η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

7.  Το Πρακτικό Νο2 (31-03-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 111/2016 
ΑΟΕ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : 
«……………Στον Άγιο Στέφανο, στις 22/03/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνεδρίασε η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του 
∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
αριθ. 27526 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον «Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 76.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 18.387,10€ ήτοι 
συνολικής δαπάνης 95.000,00€, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον «Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆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 27526. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 50/2.03.2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης και αποφασίστηκε : α) ο αποκλεισµός 
από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ICM 
INTERNATIONAL CLEANING METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και µε α/α προσφοράς 43898 και για τον οικονοµικό φορέα 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» , 
και µε α/α προσφοράς 43539 και β) η αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας των ακόλουθων οικονοµικών φορέων :  
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1.  ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και µε α/α 
προσφοράς 44224 

 

2. MYSERVICES SECURITY  AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( πρώην JCB SECURITY AND 
FACILITY S.A.) , και µε α/α προσφοράς 44082. 

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και 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 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή  διαπίστωσε ότι όλοι οι 
οικονοµικοί  φορείς είχαν υποβάλει οικονοµικές   προσφορές  σύµφωνες µε το άρθρο 8 της διακήρυξης, 
παραθέτοντας πίνακες ανάλυσης της οικονοµικής τους προσφοράς  καθώς και άλλα στοιχεία προς 
πληρέστερη τεκµηρίωση των οικονοµικών στοιχείων των προσφορών τους , τα οποία και επισυνάπτονται. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Αξία παροχής 

άνευ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% (€) Αξία 

παροχής 

µε ΦΠΑ 

1 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

72.929,59 17.503,10 90.432,69 

2 JCB SECURITY AND FACILITY 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

73.200,00 17.568,00 90.768,00 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη:  

• το Π.∆. 28/80 
• την υπ’ αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξη 
• τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών των εταιρειών 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για την  παροχή υπηρεσιών 
καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία «ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (ΑΦΜ 082763294) και µε α/α προσφοράς 44224, για το 
ποσό των 72.929,59€ πλέον του αναλογούντος σωστού ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 17.503,10€, ήτοι 
συνολικά ποσό  €90.432,69……………………» 

 
Κατόπιν ν των ανωτέρω,  προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : 

1. Την έγκριση του Πρακτικού  Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης   
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΑΦΜ 082763294  ∆.Ο.Υ  ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 
για το ποσό των 72.929,59€ πλέον του αναλογούντος σωστού ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 17.503,10€, 
ήτοι συνολικά ποσό  90.432,69€.  

 

 
 

Συνηµµένα: 1.)Το πρακτικό Νο2 του 
εν λόγω διαγωνισµού 2) Οικονοµικές 
προσφορές συστήµατος  
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

 Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

 

  ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος, 31/03/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Στον Άγιο Στέφανο, στις 22/03/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 27526 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για 
την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον «Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 76.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
18.387,10€ ήτοι συνολικής δαπάνης 95.000,00€, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. 
Πρόεδρος , 

Τακτικό Μέλος 
Κοντάκης Κυρίακος 

2. Τακτικό  Μέλος Μπιτούνης Αναστάσιος  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον «Καθαρισµό 
∆ηµοτικών Κτιρίων ∆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 27526. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
50/2.03.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 της 
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επιτροπής αξιολόγησης και αποφασίστηκε : α) ο αποκλεισµός από τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας για τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ICM 
INTERNATIONAL CLEANING METHODS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και µε α/α προσφοράς 43898 και για 
τον οικονοµικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» , και µε α/α προσφοράς 43539 και β) η 
αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ακόλουθων 
οικονοµικών φορέων :  

1. ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και µε α/α προσφοράς 44224 

 

2. MYSERVICES SECURITY  AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( πρώην JCB SECURITY AND FACILITY S.A.) , και 
µε α/α προσφοράς 44082. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και 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 αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθη85καν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονοµικοί  φορείς είχαν υποβάλει οικονοµικές   προσφορές  
σύµφωνες µε το άρθρο 8 της διακήρυξης, παραθέτοντας πίνακες ανάλυσης της 
οικονοµικής τους προσφοράς  καθώς και άλλα στοιχεία προς πληρέστερη τεκµηρίωση 
των οικονοµικών στοιχείων των προσφορών τους , τα οποία και επισυνάπτονται. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Αξία παροχής 

άνευ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

 

Αξία παροχής µε 

ΦΠΑ 

1 ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

72.929,59 17.503,10 90.432,69 

2 JCB SECURITY AND FACILITY 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

73.200,00 17.568,00 90.768,00 

 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη:  

 

• το Π.∆. 28/80 
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• την υπ’ αριθ. 1557/23663/01.09.2016 διακήρυξη 
• τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών των εταιρειών 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για την  
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία 
«ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (ΑΦΜ 082763294) και µε α/α προσφοράς 44224, για το ποσό των 
72.929,59€ πλέον του αναλογούντος σωστού ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 17.503,10€, 
ήτοι συνολικά ποσό  €90.432,69. 

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

 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

 

 

Κοντάκης Κυρίακος 

1) Μπιτούνης Αναστάσιος  

 

2) Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
 
 
 

Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

∆ιονύσιος Ζαµάνης 
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Επωνυµία Προµηθευτή: 

JCB SECURITY AND FACILITY 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Α/Α Συστήµατος: 27526 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ 23663/2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθµός Προσφοράς: 44082 
 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Στοιχεία του άρθρου 68 του 
Ν. 3863/2010 

 ΑΡΘΡΟ 68.pdf ΟΧΙ 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2016  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2016.pdf ΟΧΙ 

Οικονοµική Προσφορά  Υπόδειγµα οικονοµικής 
προσφοράς.pdf 

ΟΧΙ 

Ένορκη Βεβαίωση περί µη 
επιβολής προστίµου 

 ενορκη.pdf ΟΧΙ 

Supplier_Offer_Value_0710
16 

 Supplier_Offer_Value_071016.
pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην 10/2016 Μελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπ. και 
του άρθρου 8 της 
διακήρυξης)Στον 
(υπο)φάκελο* µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού 
φορέα.Η Οικονοµική 
Προσφορά υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». Η οικονοµική 
προσφορά, συντάσσεται 
συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος στην 
οποία καταχωρείται το σύνολο 
της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 
όπως αυτό προκύπτει από 
τον συνηµµένο υπόδειγµα 
πίνακα οικονοµικής 
προσφοράς στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από 

ΝΑΙ Πλήρης συµµόρφωση βλ. οικονοµική προσφορά 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική 
προσφορά δεν έχει 
αποτυπωθεί στο σύνολό της 
στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία.Επίσης οι 
συµµετέχοντες στην 
οικονοµική τους προσφορά, 
βάσει της παρ. 1 του άρθρου 
68 του νόµου 3863/2010, 
όπως ισχύει µετά την 
τροποποίηση του από το αρ. 
22 του Ν4144/13, θα πρέπει 
να αναφέρουν σε χωριστό 
κεφάλαιο µε ποινή 
αποκλεισµού, εκτός των 
άλλων, τα εξής:α) Τον αριθµό 
των εργαζοµένων. ,β) Τις 
ηµέρες και τις ώρες εργασίας 
.γ) Τη συλλογική σύµβαση 
εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) 
Το ύψος του 
προϋπολογισµένου ποσού 
που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόµιµες αποδοχές αυτών των 
εργαζοµένων, ε) Το ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών µε 
βάση τα προϋπολογισθέντα 
ποσά και δ) τα τετραγωνικά 
µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 
Οι συµµετέχοντες στην 
προσφορά τους πρέπει να 
υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής 
των υπηρεσιών τους, των 
αναλώσιµων, του εργολαβικού 
τους κέρδους και των νόµιµων 
υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, 
οφείλουν να επισυνάπτουν 
στην προσφορά αντίγραφο 
της συλλογικής σύµβασης 
εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι 
εργαζόµενοι.Επισηµαίνουµε 
ότι οι συµµετέχοντες για την 
αναφορά, στην προσφορά 
τους, των παραπάνω 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στοιχείων πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τις ηµέρες και 
ώρες εργασίας όπως αυτές 
έχουν προκαθοριστεί στην 
παρούσα µελέτη. 
Τιµές :Οι τιµές θα πρέπει να 
δίδονται σε ΕΥΡΩ για το 
σύνολο των προσφερόµενων 
υπηρεσιών όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών 
.Προσφορές που δεν δίνουν 
τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα 
απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, εφόσον από 
την προσφορά δεν προκύπτει 
µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής 
απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.Οι τιµές θα 
δίνονται ως εξής:Ι. Τιµή 
µονάδας σε ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένων των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων χωρίς 
ΦΠΑΙΙ. Επισηµαίνεται ότι το 
εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής 
θα υπολογίζεται αυτόµατα 
από το σύστηµα.ΙΙΙ. Η 
σύγκριση των προσφορών θα 
γίνεται στη συνολική τιµή 
χωρίς ΦΠΑ.Η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των 
προσφερόµενων τιµών, τα 
οποία υποχρεούνται να 
παρέχουν. 

 

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  
∆ιάθεση 
κατάλληλου 
προσωπικού- 
ανθρώπινου 
δυναµικού για την 
παροχή  
Υπηρεσιών 
Καθαρισµού 

Απροσδι
όρισ. 

1 73200 73.200,00 24 17.568,0
0 

90.768,00 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) Α/Α 
Α/Α 

Γραµ. 
ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

∆ηµοτικών 
Κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου 2016-
2017: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 73.200,00  17.568,0
0 

90.768,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 73.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ. 
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Επωνυµία Προµηθευτή: ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α/Α Συστήµατος: 27526 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ 23663/2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθµός Προσφοράς: 44224 
 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 2.Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.rar ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΥΑ∆ΕΣ FS AE 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, 
ΆΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν.3863/2010 

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΑ∆ΕΣ_∆ΗΜΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Supplier_Offer_Value_071016
_∆ΗΜΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην 10/2016 Μελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπ. και 
του άρθρου 8 της 
διακήρυξης)Στον 
(υπο)φάκελο* µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού 
φορέα.Η Οικονοµική 
Προσφορά υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». Η οικονοµική 
προσφορά, συντάσσεται 
συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος στην 
οποία καταχωρείται το σύνολο 
της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 
όπως αυτό προκύπτει από 
τον συνηµµένο υπόδειγµα 
πίνακα οικονοµικής 
προσφοράς στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην 

ΝΑΙ ΝΑΙ  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική 
προσφορά δεν έχει 
αποτυπωθεί στο σύνολό της 
στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία.Επίσης οι 
συµµετέχοντες στην 
οικονοµική τους προσφορά, 
βάσει της παρ. 1 του άρθρου 
68 του νόµου 3863/2010, 
όπως ισχύει µετά την 
τροποποίηση του από το αρ. 
22 του Ν4144/13, θα πρέπει 
να αναφέρουν σε χωριστό 
κεφάλαιο µε ποινή 
αποκλεισµού, εκτός των 
άλλων, τα εξής:α) Τον αριθµό 
των εργαζοµένων. ,β) Τις 
ηµέρες και τις ώρες εργασίας 
.γ) Τη συλλογική σύµβαση 
εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) 
Το ύψος του 
προϋπολογισµένου ποσού 
που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόµιµες αποδοχές αυτών των 
εργαζοµένων, ε) Το ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών µε 
βάση τα προϋπολογισθέντα 
ποσά και δ) τα τετραγωνικά 
µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 
Οι συµµετέχοντες στην 
προσφορά τους πρέπει να 
υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής 
των υπηρεσιών τους, των 
αναλώσιµων, του εργολαβικού 
τους κέρδους και των νόµιµων 
υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, 
οφείλουν να επισυνάπτουν 
στην προσφορά αντίγραφο 
της συλλογικής σύµβασης 
εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι 
εργαζόµενοι.Επισηµαίνουµε 
ότι οι συµµετέχοντες για την 
αναφορά, στην προσφορά 
τους, των παραπάνω 
στοιχείων πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τις ηµέρες και 
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ώρες εργασίας όπως αυτές 
έχουν προκαθοριστεί στην 
παρούσα µελέτη. 
Τιµές :Οι τιµές θα πρέπει να 
δίδονται σε ΕΥΡΩ για το 
σύνολο των προσφερόµενων 
υπηρεσιών όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών 
.Προσφορές που δεν δίνουν 
τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα 
απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, εφόσον από 
την προσφορά δεν προκύπτει 
µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής 
απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.Οι τιµές θα 
δίνονται ως εξής:Ι. Τιµή 
µονάδας σε ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένων των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων χωρίς 
ΦΠΑΙΙ. Επισηµαίνεται ότι το 
εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής 
θα υπολογίζεται αυτόµατα 
από το σύστηµα.ΙΙΙ. Η 
σύγκριση των προσφορών θα 
γίνεται στη συνολική τιµή 
χωρίς ΦΠΑ.Η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των 
προσφερόµενων τιµών, τα 
οποία υποχρεούνται να 
παρέχουν. 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

Α/Α 
Α/Α 

Γραµ. 
ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟ

ΣΟ  

1  1 90911200-8  
∆ιάθεση 
κατάλληλου 
προσωπικού- 
ανθρώπινου 
δυναµικού για την 
παροχή  
Υπηρεσιών 
Καθαρισµού 

Απροσδι
όρισ. 

1 72929.59 72.929,59 24 17.50
3,10 

90.432,69 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

Α/Α 
Α/Α 

Γραµ. 
ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟ

ΣΟ  

∆ηµοτικών 
Κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου 2016-
2017: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 72.929,59  17.50
3,10 

90.432,
69 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 72.929,59 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ. 

 
 
 
 
 
 
 


