
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ 2020-2023» 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα την 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων (ισόγειο) επί της οδού Ηροδότου 28 Κομοτηνή η 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6137/18-12-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
και αποτελείται από τους: 
1) Ντουμπάκη Ιερεμία ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
2) Κουτσογιάννη Σπύρο ως μέλος 
3) Σκόντα Μαρία ως μέλος 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ 2020-2023» 
(Αριθμ. ∆ιακήρυξης 5964/ 11-12-2019) 
 
Η αποσφράγιση των φακέλων διενεργήθηκε δημόσια με την παρουσία των νομίμως  
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους:  

1) Κανέλος Συμεών Νεκτάριος του Αποστόλου με αριθμό ταυτότητας ΑΒ127232 
εκπρόσωπος της Express Facilities Management 

2) Αντωνιάδου Σοφία του Γαβριήλ με αριθμό ταυτότητας ΑΖ404609 εκπρόσωπος της 
εταιρείας «Αφοί Κατσαρίδη & Σια ΟΕ» 

3) Μπίκος Θεόδωρος του Γεωργίου με αριθμό ταυτότητας ΑΗ916088 και Μπίκος Γεώργιος 
του Θεοδώρου με αριθμό ταυτότητας ΑΝ422681, εκπροσώπους της εταιρείας ∆. 
Καζάκου & Σια Ε.Ε.  

 
 
1. Η  Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος 
κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις 
που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4. και έγιναν δεκτές στο σύνολό τους. 
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  
1. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2. ΑΝΑΞ Α.Ε. 
3. EXPRESS FACILITY MANAGEMENT 
4. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY CARE SERVICES 
5. ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - TECH CLEANING 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 

Ταχ. ∆/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Κομοτηνή,     24-12-2019 
Ταχ. Κώδικας: 69132   Αριθ. Πρωτ.:   6297 
Τηλέφωνο: 2531352300  
Fax: 2531081601  



 
 
2. Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν τα εξής δικαιολογητικά: 
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  ∆ικαιολογητικά  

 
1 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Τ.Ε.Υ.∆. 

2 ΑΝΑΞ Α.Ε. Τ.Ε.Υ.∆. 
3 EXPRESS FACILITY MANAGEMENT Τ.Ε.Υ.∆. 
4 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY 

CARE SERVICES 
Τ.Ε.Υ.∆. 

5 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - TECH 
CLEANING 

Τ.Ε.Υ.∆. 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η συμμόρφωση των 
υποψηφίων  

 ΑΝΑΞ Α.Ε.,   
 EXPRESS FACILITY MANAGEMENT,  
 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY CARE SERVICES,  
 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - TECH CLEANING 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης, ενώ προέκυψε ότι η εταιρεία 3G 
FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ έχει 
χρησιμοποιήσει λάθος έντυπο Τ.Ε.Υ.∆. (ΤΕΥ∆ μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού, τμήμα Α 
στην παράγραφο «Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: υπάρχει η παλιά 
διατύπωση «τελεσίδικη» και όχι η ισχύουσα «αμετάκλητη») και έχει υπογραφεί με 
ημερομηνία 19.12.2017 συνιστώντας παράβαση της παρ. 2.2.6 της ∆ιακήρυξης, το οποίο 
προβλέπει ότι το Τ.Ε.Υ.∆. υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τους παραπάνω λόγους, η προσφορά της εν λόγω 
εταιρείας απορρίπτεται.   
 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά 
την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής: 
1. Για την προσφορά της 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε υπό μορφή πίνακα, τον πίνακα 
4 του άρθρου 2.4.3.2. της διακήρυξης και ως εκ τούτου η εν λόγω τεχνική προσφορά 
απορρίπτεται. 
2. Για την προσφορά της ΑΝΑΞ Α.Ε. διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση της τεχνικής 
προσφοράς ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3.2. της διακήρυξης. 
3. Για την προσφορά της EXPRESS FACILITY MANAGEMENT διαπιστώθηκε πλήρης 
συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3.2. της 
διακήρυξης. 
4. Για την προσφορά της ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY CARE SERVICES 
διαπιστώθηκαν ελλείψεις και σφάλματα συμπλήρωσης στις υπεύθυνες δηλώσεις  1 και 2 
του άρθρου 2.4.3.2. της διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπάρχουν περισσότερες από μία υπογραφές επί αυτών. Επιπλέον 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε υπό μορφή πίνακα, τον πίνακα 4 του άρθρου 2.4.3.2. της 
διακήρυξης. Για τους λόγους αυτούς η εν λόγω τεχνική προσφορά απορρίπτεται. 



5. Για την προσφορά της ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - TECH CLEANING 
διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς ως προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 2.4.3.2. της διακήρυξης. 
 
 
3. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι οποίες εμφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  Οικονομική προσφορά 

σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
24% 

 
1 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

99.180,63€ 

2 ΑΝΑΞ Α.Ε. 57.995,82€ 
3 EXPRESS FACILITY MANAGEMENT 57.762,33€ 
4 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY 

CARE SERVICES 
57.950,29€ 

5 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - TECH 
CLEANING 

59.273,78€ 

 
Για τις παραπάνω προσφορές διαπιστώθηκαν τα εξής: 
1. Για την προσφορά της 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ διαπιστώθηκε ότι ξεπερνά τον προϋπολογισμό της διακήρυξης 
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης. 
2. Για την προσφορά της ΑΝΑΞ Α.Ε. διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση της οικονομικής 
προσφοράς ως προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
3. Για την προσφορά της EXPRESS FACILITY MANAGEMENT διαπιστώθηκε ότι στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, στα πεδία «∆ιοικητικό Κόστος» και «Κόστος Αναλωσίμων» δεν 
τηρήθηκαν τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 2.4.4. της διακήρυξης (ελάχιστό 
«∆ιοικητικό Κόστος» τουλάχιστον 592,74€  και ελάχιστο «Κόστος Αναλωσίμων»  
τουλάχιστον  2.963,71€). Η μη τήρηση των ανωτέρω ποσοστών  συνιστά ποινή 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. της διακήρυξης. Για τον λόγο αυτό η 
προσφορά απορρίπτεται . 
4. Για την προσφορά της ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY CARE SERVICES 
διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς ως προς τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης. 
5. Για την προσφορά της ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - TECH CLEANING 
διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς ως προς τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης. 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 5964/ 11-12-2019 ∆ιακήρυξη  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει για τους επιμέρους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω την 
απόρριψη των: 
 
1. 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2. EXPRESS FACILITY MANAGEMENT 



3. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – FACILITY CARE SERVICES 
 
και την ανάδειξη της εταιρείας ΑΝΑΞ Α.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ 2020-2023» με συνολικό 
κόστος 57.995,82€ (χωρίς ΦΠΑ) γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Ιερεμίας Ντουμπάκης 
 
 
Σπύρος Κουτσογιάννης 
 
 
Μαρία Σκόντα 
 
 
 
 
 


