
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Αριθ. Απόφασης  264/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου: «Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α.  Θάσου 
και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ 
Καβάλας», προϋπολογισμού €187.200,00 χωρίς ΦΠΑ. 
   
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  8 Μαΐου 2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 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. 2976/3-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
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) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 2) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος,  οι οποίοι απουσίαζαν 
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
Παρών στη συζήτηση του πρώτου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος ήταν και ο κ. Φώλης Δημήτριος ο 
οποίος  εξέθεσε τις απόψεις του επί του θέματος,  στην επιτροπή. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 264: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 03/οικ.τ.τ.2048/4-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα από 25/4/2012 και 4/5/2012 συνημμένα Πρακτικά 1 και 2 αντίστοιχα, της 
επιτροπής διενέργειας Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, 
του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α.  Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, 
Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας, προϋπολογισμού €187.200,00 χωρίς ΦΠΑ. 
  Στο πιο πάνω Πρακτικό 1 αναφέρεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τα δικαιολογητικά των 
προσφορών των παρακάτω πέντε  (5) συμμετεχόντων: 
 1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 
 2. Κ/ΞΙΑ «ΆΝΑΞ Α.Ε.-ΠΙΟΝΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.» 
 3. ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 4. CLEANING SERVICES  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 5. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 
α. Στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. δεν υπάρχει αντίγραφο του βιβλίου μετόχων, ώστε να προκύπτουν οι μέτοχοι 
της εταιρείας, όπως τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι καταχωρημένα βάσει της παρ.1 άρθρο 109 του  
ν.2593/97. 
β. Στην εγγυητική συμμετοχής του ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η λήξη της, είναι την 31-8-2012, ενώ βάσει του 
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 θα έπρεπε να είναι 25-9-2012.  
γ. Στην εγγυητική συμμετοχής της ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η λήξη της  είναι την 25-7-2012  
ενώ βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 θα έπρεπε να είναι την 25-9-2012.  
 Η  εν λόγω εταιρεία προσκόμισε, συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, πριν τη λήξη της συνεδρίασης της 
Επιτροπής,  με την οποία παρατείνεται η ισχύς της μέχρι 25-9-2012. 
δ. Στον φάκελο των δικαιολογητικών της CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σε 
όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις, δεν αναφέρεται  ο αριθμός της Διακήρυξης( 01/2012), ενώ αναφέρεται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου αυτής και ο ΑΔΑ.   
  Ο φάκελος των δικαιολογητικών της «Κ/ΞΙΑΣ «ΑΝΑΞ Α.Ε.-ΠΙΟΝΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.»  εξετάσθηκε από την 
επιτροπή και βρέθηκε  πλήρης.  
Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε,  βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007 να 
ειδοποιήσει τον ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, να προσκομίσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή ως προς την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης και να συνεδριάσει εκ νέου. 
 Στο Πρακτικό 2 αναφέρεται ότι σε εκ νέου έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι: α. Στην 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. δεν υπάρχει αντίγραφο του βιβλίου μετόχων, ώστε να προκύπτουν οι μέτοχοι της 
εταιρείας, όπως τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι καταχωρημένα, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 109 του  
ν.2533/97. 
β. Στην εγγυητική συμμετοχής, του ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η λήξη της, είναι την 31-8-2012, ενώ θα έπρεπε 
να είναι την 25-9-2012.  
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 Κατατέθηκε αίτηση-υπόμνημα την 30-4-2012 από τον ενδιαφερόμενο, όπου αναφέρεται, ότι στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτούνται από την Διακήρυξη (σελ 12-13), τα αναγκαία στοιχεία 
εγγυητικής επιστολής, είναι: 
1) η ημερομηνία έκδοσης 2) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 3) η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του 
υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 4) ο αριθμός της σχετικής διακήρυξης, η 
ημερομηνία και το αντικείμενο του Διαγωνισμού και 5) ο όρος ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην 
διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωσή της, μέσα 
σε τρείς ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ρητά δε ορίζεται ότι τυχόν ελλείψεις της εγγύησης 
πέραν των ανωτέρω στοιχείων  μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 
 Κατατέθηκε, εν τω μεταξύ, η τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής, όπως  ζητήθηκε από την επιτροπή 
αξιολόγησης, του Διαγωνισμού. 
γ. Στην εγγυητική συμμετοχής της ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η λήξη της εγγυητικής επιστολής 
είναι την 25-7-2012  ενώ θα έπρεπε να είναι 26-9-2012.  
 Η  εν λόγω εταιρεία μας προσκόμισε, συμπληρωματική εγγυητική επιστολή και η Τράπεζα έκδοσης που 
είναι η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνώρισε ως δικό της, εκ παραδρομής λάθος, την ημερομηνία της εγγυητικής 
επιστολής, σύμφωνα με έγγραφο της, που απέστειλε την 27-4-2012, στην Δ/νση Διοικ/κού Οικ/κού Π.Ε. 
Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών. 
   Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση των Πρακτικών 1 και 2, την απόρριψη της προσφοράς της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., για τους 
παραπάνω λόγους και την αποδοχή του φακέλων, των δικαιολογητικών του ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, της 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, της «Κ/ΞΙΑΣ «ΑΝΑΞ Α.Ε.-ΠΙΟΝΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.»  και της CLEANING 
SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ως πλήρη και συνεπώς την συμμετοχή τους  στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι, την αποσφράγιση   των φακέλων, της τεχνικής προσφοράς τους. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό) 

 
Εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου: 
«Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των 
χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», προϋπολογισμού 
€187.200,00 χωρίς ΦΠΑ, και συγκεκριμένα:  
1. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., διότι δεν υπάρχει αντίγραφο του βιβλίου 

μετόχων, ώστε να προκύπτουν οι μέτοχοι της εταιρείας, όπως τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι 
καταχωρημένα βάσει του παραρτήματος Β’ (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Νομικά Πρόσωπα 
Ημεδαπά και Αλλοδαπά επί ποινή απαραδέκτου) της διακήρυξης. 

2. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά του ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, της ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, της 
«Κ/ΞΙΑΣ «ΑΝΑΞ Α.Ε.-ΠΙΟΝΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.»  και της CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε., ως πλήρη και συνεπώς τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι, την 
αποσφράγιση των φακέλων, της τεχνικής προσφοράς τους. 

 
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να δίνονται 
τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί 
προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 264/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

                                                                                    ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-Ω1Τ



 
 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-Ω1Τ


