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Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  265/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1 διενέργειας τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, προϋπολογισμού €140.000,00 με 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 δεύτερου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος ήταν και ο κ. Φώλης Δημήτριος ο 
οποίος  εξέθεσε τις απόψεις του επί του θέματος,  στην επιτροπή. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 265: Εισηγούμενη το δεύτερο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 2045/3-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής το από 3/5/2012 συνημμένο Πρακτικό 1, της επιτροπής διενέργειας τακτικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, προϋπολογισμού 
€140.000,00 με ΦΠΑ. 
   Στο πιο πάνω Πρακτικό 1 αναφέρεται ότι η επιτροπή ελέγχοντας προσεχτικά όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, διαπιστώνει ότι: 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των: 
 «ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»   
  «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ, ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ»,  
 «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης.  
   Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των τεχνικών προδιαγραφών και αφού 
σφραγίσθηκαν και μονογράφτηκαν (έγινε δε διάτρηση με μηχανικό μέσο), έγινε ο έλεγχος αυτών.      
   Εξετάζοντας προσεχτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία  των  προσφορών, βρίσκει ότι είναι   σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, αφού υπογράφηκαν  από την επιτροπή και τοποθετήθηκαν σε 
ξεχωριστό φάκελο χωρίς να ανοιχθούν, δόθηκαν προς φύλαξη στο Τμήμα Προμηθειών. 
   Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση  του συνημμένου Πρακτικού 1/2012 σύμφωνα με το οποίο προτείνεται  να γίνουν δεκτές οι 
προσφορές  των: 
 «ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
 «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ, ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ»,  
 «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 
διότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα ζητούμενα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
συμπληρωμένα όπως ορίζεται στην διακήρυξη (Π.Δ.118/07). 
 
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 το συνημμένο Πρακτικό 1/2012 διενέργειας τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την καθαριότητα 
των χώρων των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, προϋπολογισμού €140.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με 
το οποίο γίνονται δεκτές οι προσφορές των: 
 «ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
 «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ, ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ»,  
 «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 
διότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα ζητούμενα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
συμπληρωμένα όπως ορίζεται στην διακήρυξη (Π.Δ.118/07). 
 
 
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 265/2012. 

 
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 
 


