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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 47 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 526 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών 1, 2 και 3 της Επιτροπής και ανακήρυξη 
προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», πρ/σμού 549.997,04€. 

 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 15/12/2022 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. 
 η Οικονομική Επιτροπή  με τηλεδιάσκεψη  μέσω «Cisco Webex», σύμφωνα με τις  
διατάξεις του αρ. 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/9-7-2022),  
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.60885/9-12-2022 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κ., Κακλαμάνος Μ., Μπέτσης Β., 
Καλαντώνης Ι., Πήττα Ευγ., Μαργανέλης Χρ.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Αναγνωστόπουλος Θ.,  
που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ. Αναγνωστόπουλος Θ., αναπληρώθηκε  από το αναπληρωματικό μέλος  
κ.Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ., 
Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  14  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής τa πρακτικά 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού,  που έχουν  ως εξής: 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ) 

 
 Στο Περιστέρι, σήμερα 14-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και ύστερα, στο 
νέο Δημαρχείο του Δήμου Περιστερίου, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & 
αξιολόγησης του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου 
Περιστερίου Δέσποινα Θωμαΐδου (Πρόεδρο), Ελένη Μαντζούκη & Σταυρούλα Αλειφέρη ως ειδικό 
μέλος, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 555/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΩΞ2-35Ι) πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου (όπως ισχύει με κάθε τροποποίησή της), 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά και οικονομική προσφορά) που υποβλήθηκαν στον με αριθμό 171422 ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022  Διακήρυξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με 
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τίτλο «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 549.997,04€ με Φ.Π.Α.. 
  
 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου για το έτος 2023 και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής: 
 
 Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) διαμέσου της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 171422. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 10/10/2022 και 
ώρα 13:00.  
  
 Σήμερα Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ. και ύστερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπαράγραφο 3.1.1 της παραγράφου 3.1 της ενότητας 3 της διακήρυξης, η Επιτροπή συνεδρίασε 
για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της Προέδρου της, 
επέλεξε τον με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 171422 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι, 
αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στη διαδικασία, ανά Τμήμα του διαγωνισμού και με τη σειρά που αναφέρονται στη 
συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 
 
 

Α/Α Συμμετέχων Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

10/10/2022 11:48:23 

2 
UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

10/10/2022 11:26:46 

3 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 10/10/2022 11:17:34 
4 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10/10/2022 09:23:08 

5 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  10/10/2022 11:50:13 

6 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
«ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

10/10/2022 11:29:38 

  
 
 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, 
καταχώρησαν στην ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι προσφορές. Αμέσως 
μετά την παραπάνω διαδικασία καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.1 της παραγράφου 3.1 της ενότητας 3 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης του διαγωνισμού, αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» των προσφορών των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα 
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 

προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος: 
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Α/α Συμμετέχων Αριθμός ηλεκτρονικής  
προσφοράς συστήματος  

1 
GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

304867 

2 
UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

303746 

3 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 303776 
4 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 304838 

5 
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  305003 

6 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
«ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

303954 

 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 και τα οριζόμενα στην περίπτωση 

α) της υποπαραγράφου 3.1.2.1 / 3.1.2 της παραγράφου 3.1 της ενότητας 3 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για 
προμήθειες & υπηρεσίες του Δήμου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου εξετάζει αρχικά, 
πριν την αξιολόγηση των προσφορών, την έγκαιρη ή μη προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής. 
 

Από τον έλεγχο της Επιτροπής διαπιστώνεται η έγκαιρη προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξη, για όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του παραπάνω πίνακα. 

 
 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022  Διακήρυξη της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου για το έτος 2023 και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής: 

 
Αναφορικά με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτές περιελάμβαναν τους σχετικούς ηλεκτρονικούς 
πίνακες συμμόρφωσης και τα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίστηκαν στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους τα στοιχεία των ηλεκτρονικών προσφορών των 
κάτωθι οικονομικών φορέων: 
 

Α/α Συμμετέχων 

Αριθμός 
ηλεκτρονικής  
προσφοράς 
συστήματος   

Αριθμός/ημερομηνία 
πρωτοκόλλου 
εισερχομένου 

έντυπου φακέλου 
προσφοράς 

1 GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

304867 49448/12-10-2022 

2 

UNISON FACILITY SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

303746 49090/11-10-2022 

3 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

303776 49497/12-10-2022 

4 
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ  

305003 49757/13-10-2022 

5 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
«ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
- ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

303954 49326/11-10-2022 
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Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε και υπογράφεται ομόφωνα από την Επιτροπή στις 

23/10/2022. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 
 Στο Περιστέρι, σήμερα 10-11-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και ύστερα, στο νέο 
Δημαρχείο του Δήμου Περιστερίου, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 
του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου 
Δέσποινα Θωμαΐδου (Πρόεδρο), Ελένη Μαντζούκη & Σταυρούλα Αλειφέρη ως ειδικό μέλος, η οποία 
ορίστηκε με τη με αριθμό 555/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΩΞ2-35Ι) πράξη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου (όπως ισχύει με κάθε τροποποίησή της), προκειμένου να 
αξιολογήσει τις προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) που υποβλήθηκαν στον 
με αριθμό 171422 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-
2022  Διακήρυξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος 
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 
2023», του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.997,04€ με Φ.Π.Α.. 
  
 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου για το έτος 2023 και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής: 
 
Α. Από την εξέταση των ηλεκτρονικών δικαιολογητικών συμμετοχής των ηλεκτρονικών 
υποφακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων προκύπτουν τα εξής:  
 

1. Για τον οικονομικό φορέα GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

 Ο εν λόγω συμμετέχων δηλώνει στην Ενότητα Γ. του Μέρους II του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι δεν προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V. Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο Δικαιολογητικών 
συμμετοχής, έχει υποβάλλει όμως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δύο ακόμα 
οικονομικών φορέων, «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΠΑΤΕΛΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ», οι οποίοι δηλώνουν ότι στις ικανότητες τους στηρίζεται η εν λόγω συμμετέχουσα εταιρεία. 
  Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή θεωρεί πως υπάρχει ασάφεια στη δήλωση του εν λόγω 
συμμετέχοντα, όσον αφορά την Ενότητα Γ. του Μέρους II του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
 

2. Για τον οικονομικό φορέα UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

 
Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν μόνο στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη και επομένως 
κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην 
εξέταση - αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 
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3. Για τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ  

 
Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν μόνο στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη και επομένως 
κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην 
εξέταση - αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 

 
4. Για τον οικονομικό φορέα ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
 Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν μόνο στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη και επομένως 
κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην 
εξέταση - αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 
 

5. Για τον οικονομικό φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 

Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν μόνο στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη και επομένως 
κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην 
εξέταση - αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 
  

6. Για τον οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν μόνο στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη και επομένως 
κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην 
εξέταση - αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 
 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού, προκειμένου να μπορέσει να έχει ολοκληρωμένη εικόνα ώστε να 
ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαράγραφο 3.1.2.1/3.1.2, της παραγράφου 3.1, της ενότητας 3 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης, διακόπτει την αξιολόγηση για να ζητήσει από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα GREEN 
CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποσαφηνίσει τη δήλωση του στην 
Ενότητα Γ. του Μέρους II του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

 
 
 Η Επιτροπή σήμερα 17/11/2022 συνήλθε για την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών 
(δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), που υποβλήθηκαν στον με αριθμό 171422 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022  Διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», του Δήμου Περιστερίου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.997,04€ με Φ.Π.Α.. 
 

Η Επιτροπή απέστειλε το με αρ. πρωτ. οικ.55676/14-11-2022 έγγραφό της προς τη 
συμμετέχουσα εταιρεία GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για 
αποστολή διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών συμμετοχής και συγκεκριμένα να αποσαφηνίσει τη 
δήλωση του στην Ενότητα Γ. του Μέρους II του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
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Η συμμετέχουσα εταιρεία GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

απέστειλε έγκαιρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο 
Δήμο τον 56360/16-11-2022) μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τις 
ζητούμενες από την επιτροπή διευκρινίσεις. 
 

Η εταιρεία GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απαντά ότι στην 
Ενότητα Γ. του Μέρους II του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) εκ παραδρομής 
έχουν δηλώσει «όχι» και η πραγματική απάντηση – δήλωση είναι «ναι». 

 
 Η Επιτροπή από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν μόνο στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις του εν λόγω συμμετέχοντα, τις οποίες και 
αποδέχεται, διαπιστώνει ότι τα ηλεκτρονικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022  Διακήρυξη και επομένως κρίνονται αποδεκτά και 
ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή η προσφορά της για τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση της 
τεχνικής της προσφοράς. 

 
Β. Από την εξέταση των ηλεκτρονικών δικαιολογητικών – στοιχείων τεχνικών προσφορών των 
ηλεκτρονικών υποφακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) μόνο των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν 
αποδεκτά (παράγραφος 3.1.2.1 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης), προκύπτουν τα εξής: 

 
1. Για τον οικονομικό φορέα GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  
 Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ενότητας Β, των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 
30/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου & 
Παιδικών χαρών κάθε συμμετέχων θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) χειριστή 
τηλεσκοπικού γερανού, είκοσι πέντε (25) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό, δύο (2) υδραυλικούς, έναν 
(1) εξειδικευμένο εργάτη για κλάδεμα υψηλών δέντρων και δύο (2) επιβλέποντες πτυχιούχους 
Γεωτεχνικούς (Γεωπόνος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Δασολόγος ή Δασοπόνος). Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να προσκομίσει στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ονομαστική κατάσταση προσωπικού από 
αρμόδια υπηρεσία (με ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς 
στο διαγωνισμό) που θα αποδεικνύει ότι απασχολεί το παραπάνω απαιτούμενο προσωπικό με την 
ανάλογη ειδικότητα.  

Επιπλέον σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ενότητας Β, των Τεχνικών προδιαγραφών της 
με αριθμό 30/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης 
Πρασίνου & Παιδικών χαρών, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, απαιτείται 
ικανός αριθμός εργαλείων (τσουγκράνες, μεταλλικές σκούπες, κλαδευτήρια, τσάπες κ.λ.π.) για την 
εκτέλεση βοηθητικών υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση των 
υποπροϊόντων πρασίνου. 
 Ο εν λόγω συμμετέχων προσκόμισε ονομαστικές καταστάσεις προσωπικού από αρμόδια 
υπηρεσία (ΑΠΔ, με ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισμό), από τις οποίες, δεν τεκμηριώνεται η απασχόληση τριών (3) εργατών 
(ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΝΤΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) και δύο (2) υδραυλικών (ΜΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΛΕΓΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ). Επιπλέον ο 
εν λόγω συμμετέχων προσκόμισε μία Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι οι παραπάνω τρεις 
εργάτες και οι δύο υδραυλικοί δεν συμπεριλαμβάνονται στις προσκομιζόμενες ονομαστικές 
καταστάσεις προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (ΑΠΔ), διότι προσλήφθηκαν πρόσφατα. 
  Από τον προσκομιζόμενο πίνακα μηχανικού εξοπλισμού του εν λόγω συμμετέχοντα δεν 
τεκμηριώνεται η απαίτηση της ενότητας Β, των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 
μελέτης, για ικανό αριθμό εργαλείων (τσουγκράνες, μεταλλικές σκούπες, κλαδευτήρια, τσάπες κ.λ.π.) 
για την εκτέλεση βοηθητικών υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και για τη συγκέντρωση και 
απομάκρυνση των υποπροϊόντων πρασίνου. 
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 Για τους παραπάνω λόγους αυτό η επιτροπή θα υποβάλλει σχετικά ερωτήματα στη 
συμμετέχουσα εταιρεία GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πριν την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών. 
 

2. Για τον οικονομικό φορέα UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

 
 Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ενότητας Β, των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 
30/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου & 
Παιδικών χαρών κάθε συμμετέχων θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) χειριστή 
τηλεσκοπικού γερανού, είκοσι πέντε (25) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό, δύο (2) υδραυλικούς, έναν 
(1) εξειδικευμένο εργάτη για κλάδεμα υψηλών δέντρων και δύο (2) επιβλέποντες πτυχιούχους 
Γεωτεχνικούς (Γεωπόνος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Δασολόγος ή Δασοπόνος). Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να προσκομίσει στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ονομαστική κατάσταση προσωπικού από 
αρμόδια υπηρεσία (με ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς 
στο διαγωνισμό) που θα αποδεικνύει ότι απασχολεί το παραπάνω απαιτούμενο προσωπικό με την 
ανάλογη ειδικότητα.  
 Ο εν λόγω συμμετέχων προσκόμισε ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία 
(Σ.ΕΠ.Ε.), η ημερομηνία κατάθεσης της οποίας είναι 15/11/2021, εκτός διμήνου από την οριστική 
υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. 
 Για το λόγο αυτό η επιτροπή θα υποβάλλει σχετικό ερώτημα στη συμμετέχουσα εταιρεία 
UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών 
προσφορών. 
 

3. Για τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
 
Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν στην τεχνική προσφορά 

του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
Διακήρυξη και τη με αριθμό 30/2022 μελέτη και επομένως κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου 
κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση της οικονομικής του 
προσφοράς. 

 
4. Για τον οικονομικό φορέα ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
 Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ενότητας Β, των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 
30/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου & 
Παιδικών χαρών κάθε συμμετέχων θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) χειριστή 
τηλεσκοπικού γερανού, είκοσι πέντε (25) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό, δύο (2) υδραυλικούς, έναν 
(1) εξειδικευμένο εργάτη για κλάδεμα υψηλών δέντρων και δύο (2) επιβλέποντες πτυχιούχους 
Γεωτεχνικούς (Γεωπόνος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Δασολόγος ή Δασοπόνος). Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να προσκομίσει στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ονομαστική κατάσταση προσωπικού από 
αρμόδια υπηρεσία (με ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς 
στο διαγωνισμό) που θα αποδεικνύει ότι απασχολεί το παραπάνω απαιτούμενο προσωπικό με την 
ανάλογη ειδικότητα.  

 
Ο εν λόγω συμμετέχων προσκόμισε ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία 

(Σ.ΕΠ.Ε. με ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο 
διαγωνισμό) της εταιρείας, από την οποία τεκμηριώνεται η απασχόληση μόνο ενός υδραυλικού. 
Επιπλέον προσκόμισε μία Υπεύθυνη δήλωση του κ. Βενετσανόπουλου Γεώργιου (τον οποίο απασχολεί 
ως ανειδίκευτο εργάτη δημοσίων έργων σύμφωνα με το υποβληθέν Σ.ΕΠ.Ε.) με την οποία δηλώνει ότι 
διαθέτει εμπειρία υδραυλικού και ειδικότερα στα συστήματα άρδευσης. Η υπεύθυνη δήλωση όμως δεν 
αποτελεί τεκμηρίωση απασχόλησης υδραυλικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης. 
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 Για το λόγο αυτό η επιτροπή θα υποβάλλει σχετικό ερώτημα στο συμμετέχοντα ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών. 

 
5. Για τον οικονομικό φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 
Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν στην τεχνική προσφορά 

του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
Διακήρυξη και τη με αριθμό 30/2022 μελέτη και επομένως κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου 
κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση της οικονομικής του 
προσφοράς. 

 
6. Για τον οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Από την εξέταση των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν στην τεχνική προσφορά 

του εν λόγω συμμετέχοντα, προκύπτει ότι είναι σύμφωνα με την με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
Διακήρυξη και τη με αριθμό 30/2022 μελέτη και επομένως κρίνονται αποδεκτά και ως εκ τούτου 
κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του για τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση της οικονομικής του 
προσφοράς. 

 
Η Επιτροπή διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση και στη συνέχεια θα αποστείλει έγγραφο για 

συμπληρώσεις - τεκμηριώσεις στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς GREEN CONSTRUCTION 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ και ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ως προς τα παραπάνω αναφερόμενα κατά την αξιολόγηση των τεχνικών τους 
προσφορών. 

 
 
 Η Επιτροπή σήμερα 5/12/2022 συνήλθε για την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών 
(τεχνική προσφορά), που υποβλήθηκαν στον με αριθμό 171422 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω 
των ορίων της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με 
τίτλο «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
549.997,04€ με Φ.Π.Α.. 

 
Η Επιτροπή απέστειλε το με αρ. πρωτ. οικ.56413/16-11-2022 έγγραφό της προς τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ και ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
για αποστολή συμπληρώσεων - τεκμηριώσεων επί των τεχνικών τους προσφορών. 

 
 Συγκεκριμένα η Επιτροπή ζήτησε από: 
 
A) τη συμμετέχουσα εταιρεία GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να 
υποβάλλει έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης και η 
ειδικότητα των τριών (3) εργατών (ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΝΤΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και των δύο (2) υδραυλικών (ΜΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και 
ΛΕΓΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ), έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η απασχόληση τους με την ανάλογη ειδικότητα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης, καθώς και 
να υποβάλλει συμπληρωμένο τον πίνακα μηχανικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης. 
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B) τη συμμετέχουσα εταιρεία UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, να υποβάλλει έγγραφο 
τεκμηρίωσης της απασχόλησης του απαιτούμενου προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία με ημερομηνία 
κατάθεσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης. 
Γ) το συμμετέχοντα ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, να υποβάλλει έγγραφο τεκμηρίωσης της 
απασχόλησης ενός υδραυλικού από αρμόδια υπηρεσία με ημερομηνία κατάθεσης εντός διμήνου από 
την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης. 
 

Η συμμετέχουσα εταιρεία GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
απέστειλε έγκαιρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο 
Δήμο τον 57124/21-11-2022) μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις προς την επιτροπή. Στις συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις της εταιρείας 
συμπεριλαμβάνονταν τα έγγραφα από αρμόδια υπηρεσία (Έντυπα Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης) με 
ημερομηνία κατάθεσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό, από 
τα οποία προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης και η ειδικότητα των τριών (3) εργατών 
(ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΝΤΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) και των δύο (2) υδραυλικών (ΜΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΛΕΓΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) και ως 
εκ τούτου τεκμηριώνεται η απασχόληση τους με την ανάλογη ειδικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης. Επίσης στις συμπληρώσεις – 
τεκμηριώσεις της εταιρείας συμπεριλαμβανόταν συμπληρωμένος ο πίνακας μηχανικού εξοπλισμού από 
τον οποίο τεκμηριώνεται ο ικανός αριθμός εργαλείων (τσουγκράνες, μεταλλικές σκούπες, 
κλαδευτήρια, τσάπες κ.λ.π.) για την εκτέλεση βοηθητικών υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και για τη 
συγκέντρωση και απομάκρυνση των υποπροϊόντων πρασίνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης.  

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή θεωρεί τις συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις της εν λόγω εταιρείας 
αποδεκτές και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης, 
κρίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά της για τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση της 
οικονομικής της προσφοράς. 
 

Η συμμετέχουσα εταιρεία UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, απέστειλε έγκαιρα με 
ηλεκτρονικό μήνυμα (το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο τον 59396/2-12-
2022) μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις προς 
την επιτροπή. Στις συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις της εταιρείας δεν συμπεριλαμβανόταν έγγραφο 
τεκμηρίωσης της απασχόλησης του απαιτούμενου προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία με ημερομηνία 
κατάθεσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης. Αντί αυτού η εταιρεία 
απέστειλε ένα έγγραφο στο οποίο μας αναφέρει ότι το Έντυπο 4 (Ετήσιος πίνακας προσωπικού) που 
προσκόμισε στο υποφάκελο τεχνικής προσφοράς με ημερομηνία 15/11/2021, υποβάλλεται μία φορά το 
χρόνο και η σχετική προθεσμία υποβολής του για το έτος 2022 ήταν 11η Νοεμβρίου 2022 και 
δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό ήταν η 10η/10/2022, 
δεν ήταν δυνατό να υποβληθεί. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις των Τεχνικών 
προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης για την τεκμηρίωση της απασχόλησης του 
προσωπικού αναφέρουν ότι θα πρέπει να προσκομιστεί στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς 
ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (με ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου 
από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό) που θα αποδεικνύει ότι απασχολεί το 
παραπάνω απαιτούμενο προσωπικό με την ανάλογη ειδικότητα. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ότι 
απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά του Έντυπου 4 (Ετήσιος πίνακας προσωπικού) για την 
τεκμηρίωση του απασχολούμενου προσωπικού. Η εν λόγω συμμετέχουσα εταιρεία θα μπορούσε να 
προσκομίσει οποιαδήποτε άλλη ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (με 
ημερομηνία έκδοσης εντός διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό), όπως 
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έπραξαν και οι άλλοι συμμετέχοντες, προσκομίζοντας για παράδειγμα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(ΑΠΔ).  

Εφόσον η εν λόγω συμμετέχουσα εταιρεία δεν υπέβαλλε έγγραφο τεκμηρίωσης της 
απασχόλησης του απαιτούμενου προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία με ημερομηνία κατάθεσης εντός 
διμήνου από την οριστική υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 30/2022 μελέτης, όπως ζητήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
οικ.56413/16-11-2022 έγγραφο, η Επιτροπή θεωρεί τις συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις της εν λόγω 
εταιρείας μη αποδεκτές και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
Διακήρυξης, κρίνεται μη αποδεκτή η τεχνική προσφορά της για τη συνέχιση στην εξέταση - 
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

 
Ο συμμετέχων ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ δεν απέστειλε τις απαιτούμενες 

συμπληρώσεις – τεκμηριώσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των 10 ημερών μέσω της 
λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και επομένως η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 
της Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης, κρίνει την τεχνική προσφορά της εταιρείας μη αποδεκτή για 
τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. 
 

Συμπερασματικά η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του παρόντος πρακτικού, οι 
οποίες προέκυψαν από την εξέταση: 

 Των απαντήσεων των συμμετεχόντων επί των απαιτήσεων του ηλεκτρονικού πεδίου 
«Τεχνικές Προδιαγραφές»,  

 Των ηλεκτρονικών αρχείων που έχουν επισυναφτεί στις προσφορές τους (δικαιολογητικά 
συμμετοχής/τεχνική προσφορά),  

 Των παραγόμενων ηλεκτρονικών αρχείων των τεχνικών προσφορών του συστήματος, 
 Των εγγράφων που είχαν υποχρέωση οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν και σε έντυπη 

μορφή. 
 Των διευκρινίσεων - συμπληρώσεων – τεκμηριώσεων των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, 
 

διαπιστώνει ότι: 
 

1. Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 
 Τεκμηριώνεται η συμμόρφωση ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 
 
-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
-ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 διακήρυξης ως εκ τούτου κρίνονται αποδεκτές οι 
προσφορές τους για τη συνέχιση στην εξέταση - αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών. 
 

2. Ως προς την τεχνική προσφορά: 
 

Α. Δεν τεκμηριώνεται η συμμόρφωση ως προς την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα: 
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- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 
με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης (άρθρο 2.4.6, περίπτωση γ) και η συνέχισή του 
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, διότι δεν 
απέστειλε τις απαιτούμενες διευκρινίσεις – τεκμηριώσεις της τεχνικής του προσφοράς εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας των 10 ημερών. 
 
Β. Δεν τεκμηριώνεται η συμμόρφωση ως προς την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα: 

 
-UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
 
με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης και η συνέχισή του στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού που είναι η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, διότι οι διευκρινίσεις – τεκμηριώσεις 
της τεχνικής του προσφοράς κρίνονται μη αποδεκτές. 
 
Γ. Τεκμηριώνεται η συμμόρφωση ως προς την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων: 
 
-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξης και η συνέχισή τους στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού που είναι η αξιολόγηση της οικονομικής τους προσφοράς. 
 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε και υπογράφεται ομόφωνα από την Επιτροπή στις 
6/12/2022. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 
(ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

 
 Στο Περιστέρι, σήμερα 12-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Νέο Δημαρχείο, 
στο Περιστέρι, στην Πλ. Δημοκρατίας 1, στο χώρο συνεδριάσεων της Επιτροπής, συνεδρίασε η 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες & υπηρεσίες του 
άρθρου 221 του Ν4412/2016, αποτελούμενη από τις Δέσποινα Θωμαΐδου (Πρόεδρο), Ελένη 
Μαντζούκη & Σταυρούλα Αλειφέρη ως ειδικό μέλος, η οποία η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 
555/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΩΞ2-35Ι) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Περιστερίου (όπως ισχύει με κάθε τροποποίησή της), προκειμένου να προβεί σε έλεγχο και 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, οι οποίες προσκομίστηκαν ηλεκτρονικά στον με αριθμό 
171422 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022  
Διακήρυξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος 
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 
2023», του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.997,04€ με Φ.Π.Α.. 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
- την υπ. αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής, για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου για το έτος 2023, 
- τα Πρακτικά Νο1 και Νο2 της Επιτροπής του διαγωνισμού περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς,  
- καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής: 
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 Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον: 171422. 
 
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 
10η/10/2022 και ώρα 13:00. 
 
 Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής, για την αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών, μετά τον έλεγχο - αξιολόγηση δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς, συνεχίζουν οι 
κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

 

Α/α Συμμετέχων Αριθμός ηλεκτρονικής  
προσφοράς συστήματος   

1 
GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

304867 

2 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 303776 

3 
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 305003 

4 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
«ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

303954 

 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα συνημμένα αρχεία και τις οικονομικές 
προσφορές των οικονομικών φορέων GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΣΙΔΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε σχέση με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν: 
1. Οι απαντήσεις του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα επί των απαιτήσεων του ηλεκτρονικού 

πεδίου «Οικονομική προσφορά» (φύλλο συμμόρφωσης). 
2. Το ηλεκτρονικό αρχείο (με ονομασία «έντυπο οικονομικής προσφοράς βάσει υποδείγματος») που 

έχει επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στην οικονομική του προσφορά. 
3. Το ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής προσφοράς του συστήματος. 

 
Όλα τα παραπάνω κρίνονται αποδεκτά προς αξιολόγηση για τους παραπάνω συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς. 
 
 Από την εξέταση των ηλεκτρονικά προσκομιζόμενων οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχουσών εταιρειών προκύπτουν τα εξής: 
 
1. Για τον οικονομικό φορέα GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Η ηλεκτρονικά προσκομιζόμενη οικονομική του προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 12% και με 
συνολική τιμή προσφοράς τα 430.306,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (533.579,44€ με 
το Φ.Π.Α.), συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης και επομένως κρίνεται αποδεκτή.  
 
2. Για τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
 
 Η ηλεκτρονικά προσκομιζόμενη οικονομική του προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 8% και με 
συνολική τιμή προσφοράς τα 408.031,70€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (505.959,31€ με το 
Φ.Π.Α.), συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης και επομένως κρίνεται αποδεκτή. 
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3. Για τον οικονομικό φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
 Στην ηλεκτρονικά προσκομιζόμενη οικονομική προσφορά (τόσο στην οικονομική προσφορά του 
συστήματος, όσο και στο έντυπο οικονομικής προσφοράς) του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης 8%, παρατηρείται η λανθασμένη αποτύπωση της τιμής μονάδος μετά την αφαίρεση 
του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης για την υπηρεσία με α/α 1 (Βοτάνισμα με τα χέρια) και την 
υπηρεσία μα α/α 3 (Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων). Ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει 
αποτυπώσει ως τιμή μονάδος της υπηρεσίας με α/α 1 το ποσό των 79,73€, αντί του ορθού που είναι 
79,67€ και ως τιμή μονάδος της υπηρεσίας με α/α 3 το ποσό των 39,94€, αντί του ορθού που είναι 
39,74€.  
 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.2.1/3.1.2, της 
παραγράφου 3.1, της ενότητας 3 της Τ.Τ.42572/9-9-2022 διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη λανθασμένη αποτύπωση αποτελεί ένα πρόδηλα 
υπολογιστικό σφάλμα που μπορεί να θεραπευτεί, χωρίς να αλλοιώσει την οικονομική προσφορά 
ποσοστού έκπτωσης 8% και να προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εν λόγω οικονομικό 
φορέα απέναντι στους υπολοίπους και για αυτό το λόγο και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών φορέων θα απευθύνει έγγραφο διευκρινίσεων στον παραπάνω συμμετέχοντα. 
 
4. Για τον οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 Η ηλεκτρονικά προσκομιζόμενη οικονομική του προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 15% και με 
συνολική τιμή προσφοράς τα 376.967,10€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (467.439,20€ με το 
Φ.Π.Α.), συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης και επομένως κρίνεται αποδεκτή.  
 
 Η Επιτροπή διακόπτει την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για να αποστείλει το 
έγγραφο διευκρινίσεων μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στον οικονομικό φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα επανέλθει για τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

 
 
 Η Επιτροπή σήμερα 13/12/2022 συνήλθε για την συνέχιση της αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών, που υποβλήθηκαν στον με αριθμό 171422 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό της με αριθμό 
Τ.Τ.42572/9-9-2022  Διακήρυξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα 
Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τίτλο «Συντήρηση 
πρασίνου για το έτος 2023», του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.997,04€ με 
Φ.Π.Α.. 
 
 Η Επιτροπή απέστειλε το με αρ. πρωτ. οικ.61011/12-12-2022 έγγραφό της προς τη 
συμμετέχουσα εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 
για αποστολή διευκρινίσεων επί της οικονομικής προσφοράς και συγκεκριμένα να υποβάλλει εκ νέου 
το σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο ορθά σύμφωνα με τις ανωτέρω 
παρατηρήσεις. 
 
 Η συμμετέχουσα εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ απέστειλε έγκαιρα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ τις ζητούμενες από την επιτροπή διευκρινίσεις και συγκεκριμένα υπέβαλλε εκ νέου το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς ορθά συμπληρωμένο χωρίς υπολογιστικά λάθη και συγκεκριμένα με 
ορθά αποτυπωμένη την τιμή μονάδος μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης για 
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την υπηρεσία με α/α 1 (Βοτάνισμα με τα χέρια) και την υπηρεσία μα α/α 3 (Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα 
οδικών αξόνων). 
 Επομένως, η Επιτροπή κρίνει αποδεκτές τις διευκρινίσεις του εν λόγω συμμετέχοντα και ως 
εκ τούτου η ηλεκτρονικά προσκομιζόμενη οικονομική του προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 8% και με 
συνολική τιμή προσφοράς τα 408.031,70€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (505.959,31€ με το 
Φ.Π.Α.), συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης και επομένως κρίνεται αποδεκτή. 
 
 Επιπλέον η Επιτροπή προχώρησε στην καταχώρηση των οικονομικών προσφορών με σειρά 
μειοδοσίας στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/α Συμμετέχων 

Αριθμός 
ηλεκτρονικής  
προσφοράς 
συστήματος   

Οικονομική προσφορά 
(Προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης % και καθαρή 
συνολική αξία) για το 
σύνολο των υπηρεσιών  

1 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
«ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
- ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

303954 
15%  

(376.967,10€ προ 
Φ.Π.Α.) 

2 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

303776 
8%  

(408.031,70€ προ 
Φ.Π.Α.) 

2 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

305003 
8%  

(408.031,70€ προ 
Φ.Π.Α.) 

3 GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 304867 

3%  
(430.306,00€ προ 

Φ.Π.Α.) 

  
Συμπερασματικά η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του πρακτικού 1 και 2 και του 

παρόντος πρακτικού, οι οποίες προέκυψαν από την εξέταση: 
 Των απαντήσεων των συμμετεχόντων επί των απαιτήσεων του ηλεκτρονικού πεδίου 

«Τεχνικές Προδιαγραφές».  
 Των ηλεκτρονικών αρχείων που έχουν επισυναφτεί στην προσφορά τους (δικαιολογητικά 

συμμετοχής/τεχνική προσφορά).  
 Του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου της τεχνικής προσφοράς τους συστήματος. 
 Όσων εκ των εγγράφων προσκομίστηκαν και είχαν υποχρέωση οι συμμετέχοντες να 

προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή. 
 Των διευκρινίσεων – συμπληρώσεων – τεκμηριώσεων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. 
 Των απαντήσεων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων GREEN CONSTRUCTION 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, 
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί των απαιτήσεων 
του ηλεκτρονικού πεδίου «Οικονομική προσφορά» (φύλλο συμμόρφωσης). 

 Των ηλεκτρονικών αρχείων (με ονομασία «έντυπο οικονομικής προσφοράς» και «οικονομική 
προσφορά ένωσης») που έχουν επισυναφτεί στις οικονομικές προσφορές των εταιρειών 
GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΣΙΔΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντίστοιχα. 
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 Των ηλεκτρονικών αρχείων των οικονομικών προσφορών του συστήματος των εταιρειών 

GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΣΙΔΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 
Προτείνει : 
 
Α. Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής:  
 
Την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 
 
-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
-ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους είναι σύμφωνα με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης και τη συνέχισή τους στην εξέταση - αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών. 
 
Β. Ως προς τις τεχνικές προσφορές: 
 

1. Την απόρριψη των προσφορών και μη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι 
η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 

 
- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 
διότι δεν απέστειλε τις απαιτούμενες διευκρινίσεις – τεκμηριώσεις της τεχνικής του προσφοράς 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των 10 ημερών. 
 
- UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
 
διότι οι διευκρινίσεις – τεκμηριώσεις της τεχνικής του προσφοράς κρίνονται μη αποδεκτές. 
 

2. Την αποδοχή των προσφορών και συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η 
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 
 

-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
διότι οι τεχνικές τους προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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Γ. Ως προς τις οικονομικές προσφορές: 
 

1. Την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 
 
-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ,  
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
διότι είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Δ. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για το σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση 
πρασίνου για το έτος 2023», τον πρώτο σε κατάταξη μειοδοσίας συμμετέχοντα ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 15% και με συνολική 
τιμή προσφοράς τα 376.967,10€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (467.439,20€ με το Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με την προσφορά του. 
 

Η επιτροπή κατέληξε στις παραπάνω προτάσεις ομόφωνα και υπέγραψε το παρόν πρακτικό 
στις 13/12/2022. 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα,  
ο κ. Μαργανέλης ψήφισε αποχή  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
 
Ομόφωνα εγκρίνει τα  πρακτικά 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό  άνω των ορίων για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», πρ/σμού 
549.997,04 € και ως εκ τούτου: 
 
Α. Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, Κατόπιν και της έγκυρης προσκόμισης των εγγυήσεων 
συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής  
 
 Αποδέχεται τις  προσφορές  των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 
 
-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
-ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους είναι σύμφωνα με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης και τη συνέχισή τους στην εξέταση - αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών. 
 
Β. Ως προς τις τεχνικές προσφορές: 
 

1. Απορρίπτει τις προσφορές  και την μη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 
είναι η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 

 
- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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διότι δεν απέστειλε τις απαιτούμενες διευκρινίσεις – τεκμηριώσεις της τεχνικής του προσφοράς 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των 10 ημερών. 
 
- UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
 
διότι οι διευκρινίσεις – τεκμηριώσεις της τεχνικής του προσφοράς κρίνονται μη αποδεκτές. 
 

2. Αποδέχεται τις  προσφορές  και την συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι 
η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 

-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
διότι οι τεχνικές τους προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους της Τ.Τ.42572/9-9-2022 
Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Γ. Ως προς τις οικονομικές προσφορές: 
 

1. Αποδέχεται  τις  προσφορές  των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 
 
-GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  
-ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ,  
-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και  
-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
διότι είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 της με αριθμό Τ.Τ.42572/9-9-2022 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Δ. ανακηρύσσει  ως προσωρινό  ανάδοχο  για το σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση 
πρασίνου για το έτος 2023», τον πρώτο σε κατάταξη μειοδοσίας συμμετέχοντα ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 15% και με συνολική 
τιμή προσφοράς τα 376.967,10€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (467.439,20€ με το Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με την προσφορά του. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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