
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   43/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  646 /2011 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση Πρακτικού 1 για τη  διενέργεια του Πρόχειρου διαγωνισμού        
Καθαριότητας της ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2012. 

 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  20 Δεκεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα  14.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) 
Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
  Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε  αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ 646 : Εισηγούμενη το έβδομο θέμα  ημερήσιας διάταξης η η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού 
της ΠΕ Ξάνθης με το από 14-12-2011 συνημμένο Πρακτικό 1 για τη  διενέργεια του Πρόχειρου 
διαγωνισμού Καθαριότητας της ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2012, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: Στο συνημμένο Πρακτικό αναφέρεται ότι προσήλθαν τέσσερις ενδιαφερόμενοι εργολήπτες και μετά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους από την επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και εφόσον κρίθηκαν όλοι οι φάκελοι Προσφορών ήταν τυπικοί, έφεραν όλα τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και της υπηρεσίας που τον διενεργεί. Όλοι οι φάκελοι παρελήφθησαν και μονογράφησαν και 
η Επιτροπή προχώρησε στη δημόσια αποσφράγιση των Φακέλων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Κατά την αποσφράγιση 
και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:Ο φάκελος 
συμμετοχής στο διαγωνισμό με αρ.πρωτ. 80543/ΞΔΔΟ:8081/13-12-2011  του κου Μπατζάκ Τζεμαλή, 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ», είχε τα δικαιολογητικά πλήρη και σωστά πλην 
όμως στη ζητούμενη Υπεύθυνη Δήλωση του 2ου Άρθρου (παράγραφος 1, περίπτωση β) της 05/2011 
Διακήρυξης (ΑΔΑ: 456Υ7ΛΒ-ΟΚΕ) διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία θεώρησης υπογραφής είναι η 12η-12-
2011, η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς είναι η 13η-12-2011 και η ημερομηνία υπογραφής της 
Υπεύθυνης Δήλωσης είναι η 14η-12-2011. Επειδή σύμφωνα με το π.δ 118/2007, άρθρο 6, παρ. 1, 
περίπτωση β. εδάφιο ii, πρέπει η δήλωση να αφορά γεγονότα και καταστάσεις μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς (13-12-2011) και η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση του κου Μπατζάκ Τζεμαλή, 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ», δηλώνει για το μέλλον (14-12-2011) και 
προκειμένου να μην γίνει καμία διάκριση μεταξύ των λοιπόν υποψηφίων η Επιτροπή ομόφωνα 
συμφώνησε να μην κάνει δεκτή την προσφορά/συμμετοχή του κου του κου Μπατζάκ Τζεμαλή, 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ»,  με αρ.πρωτ. 80543/ΞΔΔΟ:8081/13-12-
2011.Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Φακέλων ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, τα δικαιολογητικά των οποίων συνοψίζονται στα ακόλουθα: Κατά την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
Αποσφραγίστηκαν οι Φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς όλων των συμμετεχόντων με εξαίρεση τον φάκελο του 
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ”»  του κου Μπατζάκ Τζεμαλή, ο οποίος 
απερρίφθη, όπως αναλύεται παραπάνω. Κατά την εξέταση των φακέλων Τεχνικής Προσφοράς 
παρατηρήθηκε ότι τα αποδεικτικά προϋπηρεσίας ή οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που κατατέθηκαν από 
την «ΘΡΑΚΙΚΗ», Τσαλίδου Ευανθία ήταν σε απλά φωτοαντίγραφα μόνο. Δεδομένου όμως ότι στο άρθρο 
3, παράγραφος 2, περίπτωση α) δεν απαιτούνται επικυρωμένα ή θεωρημένα αντίγραφα η προσφορά 
γίνεται δεκτή. 
 
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
α) τον αποκλεισμό της εταιρείας του κου Μπατζάκ Τζεμαλή, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ»,  με αρ.πρωτ. 80543/ΞΔΔΟ:8081/13-12-2011 από το διαγωνισμό και  
β) την έγκριση των δικαιολογητικών των υπολοίπων  εταιρειών 1) ΥΑΔΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ, 2) ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 3) ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑ –ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, SERVICE 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και 5) ΘΡΑΚΙΚΗ – ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ στο επόμενο στάδιο του 
Διαγωνισμού. 
 

ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-Θ1Θ



 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

                           ΑΠ Ο ΦΑ ΣΙΖ ΕΙ  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α 
(με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό) 

 
Εγκρίνει το από 14/12/2011  Πρακτικό 1 για τη  διενέργεια του Πρόχειρου διαγωνισμού Καθαριότητας 
της ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2012 και συγκεκριμένα : α) τον αποκλεισμό της εταιρείας του κου Μπατζάκ 
Τζεμαλή, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ»,  με αρ.πρωτ. 80543/ΞΔΔΟ:8081/13-
12-2011 από το διαγωνισμό και  
β) την έγκριση των δικαιολογητικών των υπολοίπων  εταιρειών 1) ΥΑΔΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ, 2) ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 3) ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑ –ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, SERVICE 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και 5) ΘΡΑΚΙΚΗ – ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ στο επόμενο στάδιο 
του Διαγωνισμού. 
Το μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής  Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό για τους 
λόγους, που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 646/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
                    

 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
               
 

 

    
         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
 

ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-Θ1Θ


