
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 26/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 692/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση   για   την   έγκριση   του   Πρακτικού   3   της   Επιτροπής   Διενέργειας   και   
αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαριότητας των   κτιρίων   της   Π.Α.Μ.Θ.   και   της   Π.Ε.   Ροδόπης   για   διάστημα   24   μηνών,   
προϋπολογισμού176.000,00   ευρώ   με   Φ.Π.Α.   με   δικαίωμα   προαίρεσης   6μηνης   παράτασης,   
προϋπολογισμού44.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/293417/4871/22-10-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζερη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 692: Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε. 
Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 278943/3525 11.10.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Α. Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό 3 (Αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη) της Επιτρο-
πής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαριότητας 
των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
προϋπολο-γισμού 176.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με δικαίωμα προαίρεσης 
6μηνης παράτασης, προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%». 
1. Για τον εν λόγω διαγωνισμό με την απόφαση 201/πρ.8/31.3.2021 της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. αναδείχθηκε 
ως προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης ο οικονομικός φορέας Αφοι Κατσαρίδη & Σια Ο.Ε., 1ο χλμ 
Ξάνθης – Λάγους, Τ.Κ. 67100, ΑΦΜ 998759361, με μηνιαίο προσφερόμενο τίμημα 5.387,87€ και συνολικό 
προσφερόμενο τίμημα για την διάρκεια της σύμβασης (24 μήνες) 129.308,88€ (μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 
Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές εκ μέρους του συμμετέχοντος ΔΕ-
ΣΠΟΙΝΑ Κ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και του  Αφοι Κατσαρίδη & Σια Ο.Ε. οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο 
από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
Ακολούθως, η συμμετέχουσα ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε αίτηση αναστολής της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και της 201/2021 της ΟΕ της ΠΑΜΘ η οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους από 
το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.  
Η Επιτροπή Διενέργειες του Διαγωνισμού προέβη στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ελέγχοντας 
και αξιολογώντας τα δικαιολογητικά μειοδότη που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος  Αφοι Κατσαρίδη & 
Σια Ο.Ε. και συνέταξε το Πρακτικό 3, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα στην ανάδειξη ως 
οριστικού αναδόχου την ανωτέρω εταιρεία. 
 
Συγκεκριμένα το πρακτικό 3 αναφέρει τα εξής: «Οι παρακάτω υπάλληλοι: 
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1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – Πρόεδρος 
2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - Μέλος  
3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Μέλος 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 775/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (απόσπασμα Πρακτικού αριθ. 47/2020) και έχοντας 
υπόψη τη Διακήρυξη δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα 
απόφαση, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο 450 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τη με αριθμό 132/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το 1ο 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

2. τη με αριθμό 283/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το 2ο 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

3. το άρθρο 19 ¨Χρόνος ισχύος προσφορών¨ της Διακήρυξης του έργου σύμφωνα με το οποίο οι 

προσφορές ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ήτοι, 16-08-2021 

4. το με αριθμό πρωτ. 8773/16-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με 

θέμα ¨ Παράταση ισχύος προσφοράς ¨ με το οποίο ζητήθηκε για λόγους Δημοσίου συμφέροντος - 

σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν 4412/2016 -  από τους τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς που συνέχισαν 

να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, να μας υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 21-09-2021, ότι 

αποδέχονται την παράταση ισχύος προσφοράς τους για έξι (6) μήνες. 

5. Το γεγονός ότι από τους τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς που συνέχισαν να συμμετέχουν στην 

διαγωνιστική διαδικασία μόνο ο ένας, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ», ανταποκρίθηκε στην 

πρόσκληση και υπέβαλλε τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως και ηλεκτρονικά μέσω του μενού 

«Επικοινωνία» και παρέτεινε την προσφορά της μέχρι και της 16-02-2022. 

ε ι σ η γ ε ί τ α ι 
1. τον αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία των οικονομικών φορέων 

• ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Τ Ε Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

διότι δεν παρέτειναν το χρόνο ισχύος των προσφορών τους. 
2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ» ως προσωρινού αναδόχου με 

ποσοστό έκπτωσης 25,48 % (είκοσι πέντε κόμμα σαράντα οκτώ τοις εκατό). 

3. την ακύρωση της με αριθμό 283/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Μ.Θ. με την οποία 

εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 
για την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, προϋπολογισμού 176.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με 
δικαίω-μα προαίρεσης 6μηνης παράτασης, προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%» και την κατακύρωση της σύμβασης τον οικονομικό φορέα Αφοι Κατσαρίδη & Σια Ο.Ε., 1ο χλμ 
Ξάνθης – Λά-γους, Τ.Κ. 67100, ΑΦΜ 998759361, με μηνιαίο προσφερόμενο τίμημα 5.387,87€ και 
συνολικό προσφερόμενο τίμημα για την διάρκεια της σύμβασης (24 μήνες) 129.308,88€ (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως αποτυπώνεται και αναλύεται στην υποβληθείσα, εκ μέρους του, 
οικονομική προσφορά. 
Η σχετική απόφαση θα αποτελεί απόφαση κατακύρωσης κατά την έννοια του Ν4412/16 και κατά αυτής θα 
χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 3.4. της οικείας διακήρυξης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για 
την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, προϋπολογισμού 176.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με δικαίω-μα 
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προαίρεσης 6μηνης παράτασης, προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%» και την 
κατακύρωση της σύμβασης τον οικονομικό φορέα Αφοι Κατσαρίδη & Σια Ο.Ε., 1ο χλμ Ξάνθης – Λάγους, 
Τ.Κ. 67100, ΑΦΜ 998759361, με μηνιαίο προσφερόμενο τίμημα 5.387,87€ και συνολικό προσφερόμενο 
τίμημα για την διάρκεια της σύμβασης (24 μήνες) 129.308,88€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως 
αποτυπώνεται και αναλύεται στην υποβληθείσα, εκ μέρους του, οικονομική προσφορά. 
Η σχετική απόφαση θα αποτελεί απόφαση κατακύρωσης κατά την έννοια του Ν4412/16 και κατά αυτής θα 
χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 3.4. της οικείας διακήρυξης. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  692/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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