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Θέμα Β4: Διαγωνισμός αρ. 6/2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και 
τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων – Πρακτικό/ Τελική Έκθεση 
Αξιολόγησης (Αρ. Φακ. PU.2.6/2022) 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Β7/22/B4 
 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου μετά από συζήτηση και αφού μελέτησε το θέμα, 
ενέκρινε/επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 6/6/2022 και 
συμφώνησε με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης που 
καταγράφονται στο Πρακτικό / Έκθεση Αξιολόγησης ημερομηνίας 27/5/2022, αντίγραφο της 
οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3 της Ημερήσιας Διάταξης (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 
Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 6/6/2022). 
  
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε/επικύρωσε τα εξής: 
 

1) Να ενημερωθεί η εταιρεία F.C.D.B. Mavroudis Ltd με την επιστολή ανάθεσης της 
Σύμβασης ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται 
στο Έντυπο 9 «Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς» με α/α 4 και 5, στις οποίες 
η εταιρεία έχει υποβάλει μηδενική τιμή μονάδας,  θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει 
στην εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς χρέωση, αφού σύμφωνα με την παράγραφο 
8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού εάν ο προσφέροντας παραλείψει 
να δηλώσει τιμή για συγκεκριμένες υπηρεσίες στο Έντυπο 9, θεωρείται ότι η τιμή που 
αναλογεί στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες τιμές μονάδας που 
δηλώθηκαν στο συγκεκριμένο Έντυπο και οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή για τις 
υπηρεσίες αυτές δεν δύναται να απαιτηθεί. 
 

2) Την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αρ. 6/2022, στον μοναδικό προσφέροντα που 
πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, και 
η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και όρους του διαγωνισμού, δηλαδή 
στην εταιρεία F.C.D.B. Mavroudis Ltd, έναντι της ολικής αξιολογημένης τιμής των 
€160.200 πλέον ΦΠΑ όπως υπολογίστηκε με βάση τις ενδεικτικές ποσότητες του εντύπου 
οικονομικής προσφοράς.  Η ολική τιμή προσφοράς που προκύπτει από το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς είναι μόνο για σκοπούς αξιολόγησης και κατάταξης των 
προσφορών.  Η παροχή των υπηρεσιών και οι αντίστοιχες πληρωμές θα γίνουν με βάση 
τις πραγματικές ανάγκες του Συμβουλίου. 

 
Η συνολική αξία της Σύμβασης για την περίοδο των 12 μηνών δεν θα υπερβεί την 
εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, δηλαδή το ποσό των €130.000 πλέον Φ.Π.Α. 

 
 


