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ΘΕΜΑ : Έγκριση των υπ’ αριθ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και ματαίωση του συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των 

εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

i. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει. 

ii. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 

ισχύει. 

iii. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «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. 

iv. Του ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α’) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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v. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές» 

vi. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει. 

vii. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει.  

viii. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). 

ix. Του ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (Α’84). 

x. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

ισχύει. 

xi. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

xii. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145) . 

xiii. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98). 

xiv. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 210) σε συνέχεια του Π.Δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 209). 

xv. του Π.Δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20). 

xvi. του ΠΔ 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208). 

xvii. Του Π.Δ 108/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης» (Α΄ 175). 

xviii. Tην υπ΄ αρ. 39324/6-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εσωτερικών που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά» (ΦΕΚ 3959 Β΄).  

2. Την 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16 Νοεμβρίου 2016) Απόφαση ‘Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών’ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων . 

3. Το με αριθ. πρωτ. 4604/14.12.2016 αίτημα προέγκρισης πίστωσης έτους 2017 για την παροχή 
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υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του Διοικητηρίου – Πρωτογενές αίτημα, που 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

16REQ005578651/15.12.2016. 

4. Την με αριθ. πρωτ. 5431/19.12.2016 προέγκριση - ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης που 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

16REQ005601528/19.12.2016. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 3/02.01.2017 ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης που αναρτήθηκε στη Διαύγεια 

(ΑΔΑ: 6ΑΡ6465ΧΘ7-ΦΚΝ). 

6. Την με αριθ. πρωτ. 4748/10.01.2017 απόφαση έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού. 

7. Την με αρ. πρωτ. 4748/10.01.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005695723/13.01.2017) απόφαση με θέμα: 

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των 

εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου» 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 250/19.01.2016 (ΑΔΑ: 6ΥΓΓ465ΧΘ7-ΦΣΠ) απόφαση «Ορισμός μελών 

γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και προμήθειας 

αγαθών του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης)». 

9. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους κάτωθι υποψηφίους αναδόχους: 

α. Η εταιρία με την επωνυμία «ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με αριθμ. πρωτ. 

309/25-1-2017.  

β. Η εταιρία με την επωνυμία «FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C.» και διακριτικό τίτλο: 

«F.C.S. HELLAS», με αριθμ. πρωτ. 312/25-1-2017.   

γ. Η  ατομική επιχείρηση «Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος Καθαριότητας», με 

αριθμ. πρωτ. 313/25-1-2017. 

δ. Η ατομική επιχείρηση «Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας», με αριθμ. πρωτ. 

321/25-1-2017. 

ε. Η εταιρία με την επωνυμία «SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με αριθμ. πρωτ. 323/26-1-2017. 

στ. Η ατομική επιχείρηση «EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού», με αριθμ. πρωτ. 324/26-1-

2017.  

10. Το με αρ. πρωτ. 451/08.02.2017 έγγραφο της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών 

και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζονται στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού τα υπ. αρ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικά συνεδρίασης και τα όσα 

αναφέρονται σε αυτά. 

12. Την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. 
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12. Την ανάγκη καθαρισμού, από συνεργείο καθαριότητας, των εσωτερικών χώρων του 

Διοικητηρίου, Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) και την ανάγκη εκ νέου προκήρυξης 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την έγκριση στο σύνολο τους των υπ. αρ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

2. Την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων: 

α. Της εταιρίας με την επωνυμία «ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». 

β. Της εταιρίας με την επωνυμία «FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C.» και διακριτικό 

τίτλο: «F.C.S. HELLAS».   

γ. Της  ατομικής επιχείρησης «Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος Καθαριότητας». 

δ. Της  ατομικής επιχείρησης «Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας». 

ε. Της εταιρίας με την επωνυμία «SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». 

στ. Της  ατομικής επιχείρησης «EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού».  

για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα πρακτικά της Επιτροπής 

Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

3.  Την ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

και το άρθρο 16 της Διακήρυξης, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω της απόρριψης όλων των 

προσφορών που κατατέθηκαν και την επαναπροκήρυξή του με τροποποιημένους όρους σύμφωνα 

με τα όσα αναφέρονται στα επισυναπτόμενα πρακτικά της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών 

Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και όσα αναλυτικά θα αναγραφούν στην διακήρυξη 

που θα δημοσιευθεί. 

 
                                                         Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

                                                     

                              

                ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  

Τα υπ. αρ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

α. Στην εταιρία με την επωνυμία «ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».  

Email: venakis@has.com.gr  

β. Στην εταιρία με την επωνυμία «FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C.» και διακριτικό 

τίτλο: «F.C.S. HELLAS».   

Email: info@firstcleanservices.gr 

γ. Στην  ατομική επιχείρηση «Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος Καθαριότητας». 

Email: dimitrios.gkambranis@gmail.com  

δ. Στην  ατομική επιχείρηση «Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας». 

Email: stefanidisdim@gmail.com  

ε. Στην εταιρία με την επωνυμία «SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».  

Email: slhellasmonike@gmail.com 

στ. Στην  ατομική επιχείρηση «EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού».  

Email: info@expresscleaning.gr  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Μέλη και Γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 

2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Γραμματείας για την ανάρτηση του παρόντος στην 

ιστοσελίδα του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. 
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(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αριθ. 499/10.02.2017 απόφασης) 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  των προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό  των εσωτερικών χώρων 
του Διοικητηρίου, Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, 
Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, τ.κ. 54123, Θεσσαλονίκη). 
Συνολικός Προϋπολογισμός έως 62.500,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 24%: 50.403,23 €).  
Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή  
 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

4885/10-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6215465ΧΘ7-9ΧΙ), συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου 

ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή διενέργειας  διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών  και  παροχής 

γενικών υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 250/19-01-2016 απόφαση της Υφυπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Θεοχαρόπουλο  Αθανάσιο μόνιμo υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό  Α’, ως 

Πρόεδρο. 

β) Πουρνάρα Ευάγγελο  μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό  Α’,  ως 

μέλος. 

γ) Σάββα Χάιδω μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’,  ως μέλος. 

Πρακτικά τηρούνται από την αναπληρώτρια γραμματέα της επιτροπής Γερμιτσιώτου  Αργυρή μόνιμη 

υπάλληλο του κλάδου ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α’. 

Διαπιστώθηκε απαρτία   της επιτροπής με την  παρουσία τριών (3) τακτικών μελών. 

 

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές: 

1. Η με αριθμ. πρωτ. 321/25-1-2017 Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας, 26ης 

Οκτωβρίου 25 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54627, με Α.Φ.Μ.: 065056332, Α΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, τηλ – 

Fax 2310922265, κιν. 6944140342  

ΑΔΑ: ΩΛ1Β465ΧΘ7-8ΞΠ



2. Η με αριθμ. πρωτ. 313/25-1-2017 Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος 

καθαριότητας, Μέτσοβο Ιωαννίνων, Τ.Κ.44200, με  Α.Φ.Μ.:041513264, τηλ. κιν. 6974106593, 

Fax:2656042262 

3. Η με αριθμ. πρωτ. 309/25-1-2017 ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με  

Α.Φ.Μ.:099320790,  Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, Αργυρούπολη Αθήνα, Τ.Κ. 16452, 

τηλ:2130365064-2109919919, Fax:2109940218, email: venakis@has.com.gr 

4. Η με αριθμ. πρωτ. 312/25-1-2017 FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. με διακριτικό τίτλο: 

«F.C.S. HELLAS», με  Α.Φ.Μ.:800610246, Τζων Κέννεντυ 35, Καισαριανή Αθήνα, 

τηλ:2167003193, 2130329808, Fax:2130329808, email: info@firstcleanservices.gr & 

info@fcshellaw.gr   

5. Η με αριθμ. πρωτ. 323/26-1-2017 SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με  Α.Φ.Μ.:800580434, 

Παύλου Μελά 38, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310240380 Φαξ: 2310548828, email: 

slhellasmonike@gmail.com 

6. Η με αριθμ. πρωτ. 324/26-1-2017 EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών & 

ιδιωτικών χώρων, με  Α.Φ.Μ.:055073413, Βίτσι 26, T.Θ. 40027, T.K. 56431 Ηλιούπολη 

Θεσσαλονίκης, τηλ: 2311271182, Fax: 2314003951, κιν:6932852588, email: 

info@expresscleaning.gr 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών:  α) Στεφανίδης κ. Δημήτριος                                           

β) FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. και γ) SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.                                  

Και οι έξι εταιρείες έχουν υποβάλλει τρεις φακέλους με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

  Η  Επιτροπή  προέβη: 

 Στη μονογράφηση και στη δημόσια αποσφράγιση των εξωτερικών  φακέλων    προσφορών. 

 Στην αποσφράγιση των υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τη μονογραφή   των  

πρωτότυπων κατά φύλλο.  

 στην αποσφράγιση  των υποφακέλων τεχνικών προσφορών και τη μονογραφή των  πρωτότυπων  

κατά φύλλο.  

 στη μονογραφή και σφράγισμα των οικονομικών προσφορών και την κράτηση αυτών 

κλειστών, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι μπορούν να λάβουν γνώση των 

στοιχείων των φακέλων δικαιολογητικών των εταιρειών που συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, όπως 

και το έπραξαν. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο – αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής ως ακολούθως:.  
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α.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες 

Καθαριότητας διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Στο Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) στο πεδίο γενικές πληροφορίες, στο ερώτημα της 2ης 

σελ. του παραρτήματος III, περ. ε, παρέλειψε να αναγράψει με Ναι ή Όχι εάν ο οικονομικός φορέας θα 

είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 

τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα παραπάνω συνιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας  Στεφανίδης 

κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας, επειδή  με βάση τα άρθρα 102 και 91 του Ν.4412/16 και σε 

συνδυασμό με το άρθρο 9  της διακήρυξης  δεν πρόκειται για ασάφεια ή παράλειψη επουσιώδη που 

δύναται να διορθωθεί εκ των υστέρων.  

β.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου 

Εργολάβος καθαριότητας δεν διαπιστώθηκε κανένας λόγος απόρριψης της προσφοράς.  

β.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας ICM INTERNAYIONAL CLEANING 

METHODS Α.Ε. δεν διαπιστώθηκε κανένας λόγος απόρριψης της προσφοράς.  

γ.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER 

P.C. δεν διαπιστώθηκε κανένας λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

δ. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν 

διαπιστώθηκε κανένας λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

ε.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες 

καθαρισμού επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων δεν διαπιστώθηκε κανένας λόγος απόρριψης της 

προσφοράς. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13.00 π.μ. ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.  

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε  από την επιτροπή σε 

δύο (2) πρωτότυπα. 

 

Ο  Πρόεδρος  Θεοχαρόπουλος  Αθανάσιος  

 

 Τα μέλη:        1 Πουρνάρας Ευάγγελος  

  

                         2. Σάββα Χάιδω   

 

Θεσσαλονίκη, 26-1-2017 

Για την ακρίβεια 

του πρακτικού 

Η αναπληρώτρια Γραμματέας 

Γερμιτσιώτου Αργυρή 
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(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αριθ. 499/10.02.2017 απόφασης) 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

του πρόχειρου  διαγωνισμού για την επιλογή   των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό  των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου, 
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Αγίου 
Δημητρίου, τ.κ. 54123, Θεσσαλονίκη). 
Συνολικός Προϋπολογισμός έως 62.500,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 24%: 50.403,23 €).  
Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή  
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:10 π.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

4885/10-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6215465ΧΘ7-9ΧΙ), συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου 

ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή διενέργειας  διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών  και  παροχής 

γενικών υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 250/19-01-2016 απόφαση της Υφυπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Θεοχαρόπουλο  Αθανάσιο μόνιμo υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό  Α’, ως 

Πρόεδρο. 

β) Πουρνάρα Ευάγγελο  μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό  Α’,  ως 

μέλος. 

γ) Σάββα Χάιδω μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’,  ως μέλος. 

Πρακτικά τηρούνται από την αναπληρώτρια γραμματέα της επιτροπής Γερμιτσιώτου  Αργυρή μόνιμη 

υπάλληλο του κλάδου ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α’. 

Διαπιστώθηκε απαρτία   της επιτροπής με την  παρουσία τριών (3) τακτικών μελών. 

 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και πάλι οι εκπρόσωποι των εταιρειών:  α) Στεφανίδης κ. Δημήτριος  β) FIRST 

CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. και γ) SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.    

Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών: 

1. Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου 

2. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 
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3. FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. 

4. SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

5. EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων.  

και αφού είχε προηγηθεί του παραπάνω, στο πρώτο στάδιο,  η αποσφράγιση  των υποφακέλων τεχνικών 

προσφορών και η μονογραφή των  πρωτότυπων  κατά φύλλο,                             

η Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους, ότι, μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων των 

φακέλων τεχνικών προσφορών, των πέντε εταιρειών, που  απέμειναν. Αφού οι εκπρόσωποι έλαβαν 

γνώση των στοιχείων αποχώρησαν από το γραφείο.   
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των φακέλων υποβολής των τεχνικών 

προσφορών των πέντε ως άνω εταιρειών. 

Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος 
καθαριότητας διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
 
β.  Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 
διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
 
γ.  Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. 
διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
 
δ.  Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διαπιστώθηκε 
ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
 
ε.  Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού 
επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13.30 μ.μ. ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και ορίσε νέα, συνεδρίαση 

ακολούθως, προκειμένου να ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των επιλεγέντων κατά τα προηγούμενα 

στάδια. Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από την 

επιτροπή σε δύο (2) πρωτότυπα. 

Ο  Πρόεδρος  Θεοχαρόπουλος  Αθανάσιος  

 

Τα μέλη:         1 Πουρνάρας Ευάγγελος  

  

                         2. Σάββα Χάιδω   

 

Θεσσαλονίκη, 26-1-2017 

Για την ακρίβεια 

του πρακτικού 

Η αναπληρώτρια Γραμματέας 

Γερμιτσιώτου Αργυρή 
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(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αριθ. 499/10.02.2017 απόφασης) 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 

του πρόχειρου  διαγωνισμού για την επιλογή   των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό  των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου, 
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Αγίου 
Δημητρίου, τ.κ. 54123, Θεσσαλονίκη). 
Συνολικός Προϋπολογισμός έως 62.500,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 24%: 50.403,23 €).  
Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή  
 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

4885/10-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6215465ΧΘ7-9ΧΙ), συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου 

ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή διενέργειας  διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών  και  παροχής 

γενικών υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 250/19-01-2016 απόφαση της Υφυπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Θεοχαρόπουλο  Αθανάσιο μόνιμo υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό  Α’, ως 

Πρόεδρο. 

β) Πουρνάρα Ευάγγελο  μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό  Α’,  ως 

μέλος. 

γ) Σάββα Χάιδω μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’,  ως μέλος. 

Πρακτικά τηρούνται από την αναπληρώτρια γραμματέα της επιτροπής Γερμιτσιώτου  Αργυρή μόνιμη 

υπάλληλο του κλάδου ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α’. 

Διαπιστώθηκε απαρτία   της επιτροπής με την  παρουσία τριών (3) τακτικών μελών. 

 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών:  α) FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. 

και β) SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.    

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και στη μονογραφή των  πρωτότυπων  

κατά φύλλο, των εταιρειών: 

6. Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου 
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7. ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 

8. FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. 

9. SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

10. EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων  

Ακολούθως, η Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους, ότι, μπορούν να λάβουν γνώση των 

στοιχείων των φακέλων των οικονομικών προσφορών, των πέντε εταιρειών, που απέμειναν. Αφού οι 

εκπρόσωποι έλαβαν γνώση των στοιχείων αποχώρησαν από το γραφείο, προκειμένου να 

ακολουθήσει κλειστή συνεδρίαση για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.  

Στο σημείο αυτό και ώρα 14.00 μ.μ. ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και όρισε νέα, κλειστή 

συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανοιχθείσες οικονομικές προσφορές, την 2 Φεβρουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο 125 του 1ου ορόφου του Διοικητηρίου.  

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 4885/10-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6215465ΧΘ7-9ΧΙ), συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στο γραφείο 125 

του 1ου ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή διενέργειας  διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών  και  

παροχής γενικών υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 250/19-01-2016 απόφαση της 

Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Θεοχαρόπουλο  Αθανάσιο μόνιμo υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό  Α’, ως 

Πρόεδρο. 

β) Πουρνάρα Ευάγγελο  μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό  Α’,  ως 

μέλος. 

γ) Σάββα Χάιδω μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’,  ως μέλος. 

Πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της επιτροπής Γερμιτσιώτου  Αργυρή μόνιμη 

υπάλληλο του κλάδου ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α’. 

Διαπιστώθηκε απαρτία  της επιτροπής με την  παρουσία τριών (3) τακτικών μελών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών προσφορών των εταιρειών: 

1. Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου 

2. ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 

3. FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. 

4. SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

5. EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων                               

α.  Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου 
Εργολάβος καθαριότητας διαπιστώθηκε ότι, δεν έχει υποβάλει μαζί με το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς,  αναλυτική καταγραφή – υπολογισμό των τιμών σε ευρώ που δηλώνει ο φορέας στο  έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς , όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.2 περ. γ της διακήρυξης. 
Η Επιτροπή έκρινε ότι τα παραπάνω συνιστούν λόγο απόρριψης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας  
Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος καθαριότητας. 
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β. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ICM INTERNAΤIONAL CLEANING METHODS 

Α.Ε. διαπιστώθηκε ότι, η υποβληθείσα οικονομική προσφορά υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης (62.500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, όπως αυτό έχει ορισθεί από τη 

διακήρυξη. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα παραπάνω συνιστούν λόγο απόρριψης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας  

ICM INTERNAΤIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 

γ.  Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των εταιρειών FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER 

P.C. και SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διαπιστώθηκε ότι, υπήρχε μεν η  αναλυτική καταγραφή – 

υπολογισμός των τιμών σε ευρώ ως συνημμένης στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, αλλά δεν υπήρχε 

ανάλυση - υπολογισμός ως προς τα πεδία 8 μέχρι 11, που αφορούν στο  έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς  και υπό αυτή την έννοια η    

καταγραφή – υπολογισμός κρίνεται ως μη αναλυτική κατά παράβαση του άρθρου 9.2 περ. γ της 
διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα παραπάνω συνιστούν λόγο απόρριψης των οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C. και SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

δ.  Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού 

επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων διαπιστώθηκε ότι,  στην αναλυτική καταγραφή – υπολογισμό όσον 

αφορά στα πεδία 6 έως 7  του εντύπου  της οικονομικής προσφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 

αντικατάστασης προσωπικού λόγω αδείας, δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα καθώς και επίδομα 

αδείας των αντικαταστατών και ως εκ τούτου η προσφορά του υπολείπεται του ελάχιστου νόμιμου 

εργατικού κόστους.                              

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα παραπάνω συνιστούν λόγο απόρριψης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων . 

Η Επιτροπή εισηγείται τη ματαίωση του διαγωνισμού κατά το άρθρο 106 παρ.1α του Ν.4412/2016, ως 

άγονου, επειδή απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές και προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.5 του 

Ν.4412/2016,  την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, με τροποποίηση της χρονικής διάρκειας αυτού σε 

λιγότερη, αναλόγως της εξέλιξης της διαδικασίας και με την προσθήκη όρου σύμφωνα με τον οποίο το 

ελάχιστο εργοδοτικό κέρδος, το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών και το κόστος μηχανημάτων ως 

άθροισμα, να μην υπολείπεται του 2% του συνολικού ποσού της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.               

Στο σημείο αυτό και ώρα 14.00 μ.μ. ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.  

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από την επιτροπή σε 

δύο (2) πρωτότυπα. 

Ο  Πρόεδρος  Θεοχαρόπουλος  Αθανάσιος  

 

Τα μέλη:       1. Πουρνάρας Ευάγγελος  

                        2. Σάββα Χάιδω   

Θεσσαλονίκη, 2-2-2017 

Για την ακρίβεια 

του πρακτικού 

Η αναπληρώτρια Γραμματέας 

Γερμιτσιώτου Αργυρή 
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