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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση στη μειοδότρια εταιρεία «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με
δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης μέχρι και 31-12-2020 (Διακήρυξη 02/2017).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/A’/04-03-1993 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 60/Α'/21-04-19993)
“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
1.2. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4. Του ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α'/14-02-2005) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς
και
της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”.
1.5. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
1.6. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
1.7. Του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις».
1.8. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.9. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 22 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-04-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις».
1.10. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
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1.11. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.12. Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.13. Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014).
1.14. Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.15. Tου ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014 - Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111/Α΄/07-05-14) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1.
1.16. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.17. Του π.δ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α'/23-03-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”.
1.18. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.19. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.20. Του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α΄/08-08-16) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L
94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις».
1.21. Του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.22. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.23. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
1.24. του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
1.25. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, και
Μεταφορών».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 (ΦΕΚ 764/Β΄/06-09-1995) του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και
λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Υλικών. Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431/Β΄/07-05-1998) του Υπουργού Οικονομικών «Περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ 1209/Β΄/17-09-2001) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ/29-03-2017) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
2.5 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.6 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β΄/01-06-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό
Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.».
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2.7 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/2-6-2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.8 Οικ. 90960/5815/18-12-2017 του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί
έγκρισης προανάληψης υποχρέωσης, ποσού τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ #480.000,00€#,
για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0875 «Καθαρισμός κτιρίων» του
Ειδικού Φορέα 39/110, για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020. (ΑΔΑΜ: 17REQ002445051 –
ΑΔΑ: 7Ι2Ω465ΧΘΞ-ΔΛΠ)
2.9 ΔΟΔ/2242/600/31-01-2018 περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού ενενήντα
τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών #93.333,33 €#, της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Υ.Με. (α/α Δ.Ο.Δ. 11968).
2.10 ΔΟΔ/21662/5319-2/19-03-2018 περί συμπληρωματικής ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης
δαπάνης, ποσού είκοσι ενός χιλιάδων και ογδόντα λεπτών #21.080,00 €#, της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Υ.Με. (α/α Δ.Ο.Δ. 29568).
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1.

Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ε.Ε2014ΣΕ57100008 της ΣΑΕ 571
(ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).

2. Την υπ’ αριθμ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
– Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες Security και
Συνεργεία Καθαριότητας όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 31262/16-11-2006, 31372/09-082010 και 30108/24-01-2011 Εγκυκλίους.
3. Το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ. 05/13-02-2017 σύμβαση του Υπουργείου μας με την εταιρεία «FMS
FACILITY MANAGEMENT SERVICES Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εννέα (9)
κτηρίων, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου για τρεις (3) μήνες,
με το ίδιο μηνιαίο τίμημα, από την Αναθέτουσα Αρχή, λήγει στις 31-03-2018 και ως εκ τούτου πρέπει
να επιλεγεί, λόγω του κατεπείγοντος της κάλυψης των αναγκών καθαρισμού, ανάδοχος, για το έργο
του καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα παράτασης μέχρι και 31-12-2020.
4. Το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ. 19/01-03-2018 σύμβαση του Υπουργείου μας με την επιχείρηση
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του επί των οδών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, λήγει στις 31-05-2018 και ως εκ τούτου πρέπει να επιλεγεί, λόγω του
κατεπείγοντος της κάλυψης των αναγκών καθαρισμού, ανάδοχος, για το έργο του καθαρισμού των
κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 90959/5814/18-12-2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ002444960)
για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισμένης δαπάνης 993.600,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
6. Τη με αριθμ. πρωτ. Οικ. 90961/5816/18-12-2017 απόφαση προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία
στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για χρονικό διάστημα είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης μέχρι και 31-12-2020 (Διακήρυξη
02/2017), με την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τετάρτη 24
Ιανουαρίου 2018 και συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Ε.Α.Α).
7. Το υπ’ αριθμ. ΕΣ-41533-2018/10031/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού
της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για κανέναν από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
8. Τα από 06-02-2018 και 13-02-2018 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω Επιτροπή:
α) προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι έντεκα (11) κάτωθι συμμετέχουσες
εταιρείες:
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viii.
ix.

«3G
FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
«FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE»,
«MYSERVICES SECURITY & FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
«SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,
«TASK J AND P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,
«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
«ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»,
«ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» και
«ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

x.

«ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ»

i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

xi.

«ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

β) προτείνει ομόφωνα, μετά από έλεγχο και εξέταση των υποφακέλων την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών όλων των παραπάνω εταιρειών.
9.

Την υπ’ αριθμ. 11412/1010/15-02-2018 ανακοίνωσή μας, με την οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των παραπάνω έντεκα (11)
εταιρειών η 22α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ.

10. Το από 01-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά» των εταιρειών που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με το οποίο:
10.1

Oι οικονομικές προσφορές των εταιρειών έχουν ως εξής:

1. 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87420

10.885,45

24

261.250,80

Τμ. Β’

87420

8.500,00

24

204.000,00

2. FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87940

11.488,00

24

275.712,00

Τμ. Β’

87940

8.790,00

24

210.960,00

3. MYSERVICES SECURITY & FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)
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Τμ. Α’

87421

12.383,00

24

272.192,00

Τμ. Β’

87421

9.717,00

24

233.208,00

4. SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87744

11.259,00

24

270.216,00

Τμ. Β’

87744

8.755,00

24

210.120,00

5. TASK J AND P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87854

0,00

24

0,00

Τμ. Β’

87854

8.950,00

24

214.800,00

6. ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87891

0,00

24

0,00

Τμ. Β’

87891

9.676,21

24

232.229,04

7. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87519

12.552,25

24

301.254,00

Τμ. Β’

87519

9.596,76

24

230.321,52

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

8. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα
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Τμ. Α’

87537

13.360,00

24

320.640,00

Τμ. Β’

87537

10.440,00

24

250.560,00

9. ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (IRIS CLEAN ΟΕ)
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87442

10.990,00

24

263.760,00

Τμ. Β’

87442

0,00

0

0,00

10. ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87424

12.165,50

24

291.972,00

Τμ. Β’

87424

9.326,00

24

223.824,00

11. ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (SAP LTD)
A/A Προσφοράς
συστήματος

Μηνιαίο
Τίμημα

Ποσότητα για τιμή
προσφοράς (μήνες)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς

Τμ. Α’

87451

12.139,16

24

291.339,84

Τμ. Β’

87451

8.831,00

24

211.944,00

10.2 Από τη σύγκριση των ανωτέρω οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η προσφορά με τη
χαμηλότερη τιμή και για τα δύο τμήματα, #465.250,80 €#, υποβλήθηκε από την εταιρεία «3G
FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», την οποία η Επιτροπή
εισηγείται ως προκρινόμενη προσφορά.
11. Την υπ’ αριθμ. 16687/1521/06-03-2018 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα
αξιολόγησης των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των εταιρειών που συμμετείχαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης μέχρι και 31-12-2020 (Διακήρυξη 02/2017) και η
ανακήρυξη της εταιρείας «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ως
προσωρινής Αναδόχου του έργου.
12. Την υπ’ αριθμ. 18689/1680/15-03-2018 ανακοίνωσή μας, με την οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραπάνω εταιρείας η 16α Μαρτίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ.
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13. Το με αριθμ. 4/19-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της εκτέλεσης της σύμβασης, στην εταιρεία με την
επωνυμία «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
14. Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας που στεγάζονταν στο κτίριο επί της οδού Παν.
Τσαλδάρη 15 – Καλλιθέα μεταφέρθηκαν στο κτήριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 37-39 στο Δήμο
Αμαρουσίου.
15. Το γεγονός ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 και του άρθρου 63
του ν. 4430/2016, δύνανται να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής
υπηρεσιών, μέχρι τις 31.12.2018, με φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως,
χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισμό ή τη φύλαξη των παραπάνω υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εποπτευομένων φορέων αυτού, βάσει οποιασδήποτε έννομης
σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με το Υπουργείο και τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε την από 19-03-2018 ομόφωνη εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων και αναθέτουμε στη μειοδότρια εταιρεία «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με Α.Φ.Μ: 997645083 (Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, Τ.Κ.
16452, Αργυρούπολη, τηλ.: 2130365064, φαξ: 2109940218) την εκτέλεση της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της
σύμβασης μέχρι και 31-12-2020 (Διακήρυξη 02/2017), έναντι συνολικής δαπάνης ποσού πεντακοσίων
εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών # 576.910,99 € #,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη του έργου κατανέμεται κατά τα οικονομικά
έτη 2018, 2019 και 2020 ως ακολούθως:
α) Ποσό # 216.341,62 € #, για το οικονομικό έτος 2018 (ήτοι από 01-04-2018 έως και 31-12-2018),
β) Ποσό # 288.455,50 € #, για το οικονομικό έτος 2019 (ήτοι από 01-01-2019 έως και 31-12-2019) και
γ) Ποσό # 72.113,87 € #, για το οικονομικό έτος 2020 (ήτοι από 01-01-2020 έως και 31-03-2020).
Η συνολική δαπάνη της ενδεχόμενης επέκτασης της σύμβασης, από 01-04-2020 έως και 31-12-2020,
ανέρχεται σε # 216.341,62 € #.
2. Την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Λ. Κηφισίας 37-39 στο
Δήμο Αμαρουσίου σε αντικατάσταση του κτιρίου επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 25 – Καλλιθέα, με τις
εξής προδιαγραφές:
α. Καθαρισμός δαπέδων με χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων
β. Καθαρισμός όλων των εσωτερικών κάθετων επιφανειών.
γ. Καθαρισμός όλων των εσωτερικών και των προσβάσιμων εξωτερικών υαλοπινάκων ημικυκλίου,
συμπεριλαμβάνοντας γυάλινα εσωτερικά διαχωριστικά και γυάλινες πόρτες.
δ. Καθαρισμός όλων των εσωτερικών αλουμινίων/ κουφωμάτων.
ε. Καθαρισμός όλων των τουαλετών.
στ. Καθαρισμός των κουζινών.
ζ. Καθαρισμός των 4 ανελκυστήρων του κτιρίου.
η. Καθαρισμός των κυλιόμενων κλιμάκων του κτιρίου.
θ. Καθαρισμός όλων των σιδερένιων υποστυλωμάτων και καθαρισμός των όμορων στις κυλιόμενες
κλίμακες υποστυλωμάτων.
ι. Ξαράχνιασμα όπου χρειάζεται.
Ο καθαρισμός των παραπάνω χώρων θα πραγματοποιείται με τη διάθεση τριών (3)
καθαριστών/στριών με 3ωρη καθημερινή απασχόληση.
Όλα τα υλικά και μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της υπ’ αριθμ. 2/2017 Διακήρυξης, σε περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή μεταφέρει οποιοδήποτε μέρος των εγκαταστάσεών της που περιγράφονται στο
παράρτημα Ι της εν λόγω διακήρυξης, σε άλλη διεύθυνση, ή μισθώσει ή αγοράσει νέα κτίρια, και γενικά
σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί αναγκαίο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των
υπηρεσιών και του προσωπικού καθαριότητας που απασχολείται στο αναφερόμενο στη διακήρυξη
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κτίριο, σε άλλο κτίριο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στη διεύθυνση της νέας εγκατάστασης που θα του υποδειχθεί, με τους ίδιους όρους που καθορίζονται
στη διακήρυξη.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για πρόωρη διακοπή της σύμβασης,
χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου σε αποζημίωση σε περίπτωση που το Υπ.Υ.Με. αποφασίσει να
προσφύγει στη διαδικασία υπογραφής ατομικών συμβάσεων με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 και του άρθρου 63 του ν. 4430/2016.
3. Το ακριβές αντικείμενο και η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος παραλαβής και πληρωμής
και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εκτέλεση της, θα καθορισθεί επακριβώς στη σχετική
σύμβαση, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 2/2017 Διακήρυξης, σε
συνδυασμό με την τεχνικοοικονομική πρόταση της εταιρείας «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Σε όσα σημεία η τεχνικοοικονομική προσφορά της αναδόχου
εταιρείας υπερέχει των όρων της Διακήρυξης, είναι δεσμευτική γι’ αυτήν και προς όφελος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Η εταιρεία «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
υποχρεούται, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής λήψης της
παρούσας, να προσέλθει στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της διακήρυξης, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
5. Η συνολική δαπάνη της παραπάνω σύμβασης βαρύνει:
1. Τις Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων ΕΕ. 2014ΣΕ57100008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003
&1984ΣΕΟ6800001)», ποσό τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και
εξήντα ένα λεπτών #445.432,61 €#.
2. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό ετών 2018, 2019 και 2020, Ειδικός Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 0875
«Καθαρισμός κτιρίων» για τον καθαρισμό του επί των οδών Αναστάσεως και Τσιγάντε (Παπάγου)
κτιρίου ως εξής: : α) για το έτος 2018 ποσό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ
#94.860,00 €#, β) για το έτος 2019 ποσό εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ
#126.480,00 €# και γ) για το έτος 2020 ποσό εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ
#126.480,00 €#.
Στην ανωτέρω δαπάνη συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι και 31-12-2020
μόνο με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
6. Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο
11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Μπούτσης Γαβριήλ, ως πρόεδρος,
β) Αρβανίτης Γεώργιος, ως μέλος και
γ) Μπακρατσάς Πέτρος, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Διπλάρη Σοφία, ως αναπληρώτρια του προέδρου,
β) Φούκας Γεώργιος, ως μέλος και
γ) Παρασκευαϊδης Γεώργιος, ως μέλος.
Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της
υπ’ αριθμ. 2/2017 Διακήρυξης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με
φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών,
τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
7. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα στον ανάδοχο, η υποχρέωσή του για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των
κανόνων της εργατικής νομοθεσίας και της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Σε περίπτωση
που το Υπουργείο διαπιστώσει παράβαση των παραπάνω κανόνων, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη
σύμβαση και να επιβάλλει στον ανάδοχο, όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο, κυρώσεις.
8. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και όλες τις νόμιμες υπέρ
τρίτων κρατήσεις, θα γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος
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στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη
γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από
αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο
λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α.
2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την
πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση από
τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή:
α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
γ. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού
δ. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση), για την απόδειξη της ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού συνοδευόμενη από τη
σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α.
ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής
εργαζομένου για οποιοδήποτε λόγο.
στ. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς,
ζ. Μισθοδοτική Κατάσταση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
9. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
1) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος,
τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
3) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων
των συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Η κράτηση αυτή
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους χαρτοσήμου.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%) επί του καθαρού ποσού.
10. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.
11. Σε περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας, η προθεσμία για την άσκηση της είναι δέκα (10) ημέρες
από την κοινοποίησή της με ηλεκτρονικά μέσα στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
12. Το από 19-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα
της.
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13. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί:
α) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ και
β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2) Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής:
α) Μπούτσης Γαβριήλ
β) Αρβανίτης Γεώργιος
γ) Μπακρατσάς Πέτρος
δ) Διπλάρη Σοφία
ε) Φούκας Γεώργιος
στ) Παρασκευαϊδης Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
5. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γενικό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
(διά του Προέδρου κ. Μιχαλόπουλου Κωνσταντίνου)
Β. FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE
Γ. MYSERVICES SECURITY & FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ. SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε. TASK J AND P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤ. ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ζ. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η. ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
Θ. ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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Ι. ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1 - Χρον. Αρχείο
2 – Α. Κουτσονίκας
3 – Δ. Μαρτίνης
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