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Του  Πρακτικού αριθ. 15/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 253/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης με αριθ.2/2022 , και της αντίστοιχης περίληψης  
του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή 
της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και έγκριση Επιτροπής 
Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Απριλίου ημέρα Τετάρτη 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/111821/1478/15-04-2022 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) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  
2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 
 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 7) 
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 8)  Αργυρίου Νικόλαος (αναπληρωματικό)  μέλος, 9) Ζιμπίδης 
Γεώργιος  μέλος και  10) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος και 2) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 253: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της 
ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 110477/1552/14-04-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176  του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 
παρ.2 του Ν.4735/20 ( ΦΕΚ 197 Α/12-10-2020 ), η Οικονομική Επιτροπή «Ασκεί το σύνολο των 
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού…». 
Κατόπιν τούτου, σας αποστέλλουμε το σχέδιο της αριθ. 2/2022, Διακήρυξης  Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής), και της αντίστοιχης περίληψης  
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων της 
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,  για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την 
υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%. 
Παράλληλα, σας αποστέλλουμε και τα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων, για τον ορισμό αυτών στη 
Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παρακαλούμε για την έγκρισή του: 
 
Α) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 
την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,  για 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού 
προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% τους παρακάτω  υπαλλήλους : 
Τακτικά Μέλη 
1. Γεωργαλάς Ιωάννης του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής / Πληροφορικής (SOFTWARE), που υπηρετεί στην 
Δ/νση  Aγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος.  
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2. Φαρίνα  Σουλτάνα του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας, ως μέλος. 
3. Κωνσταντίνος Κλεανθίδης του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Υπολογιστών, που υπηρετεί στο Τμήμα  
Πληροφορικής, ως μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Εκμεκτσόγλου Σύρμα του κλάδου  Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, που υπηρετεί στο Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ. 
2. Κορτίνος Ιωάννης, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, που υπηρετεί στην Δ/νση   Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  
3. Μίτκα Ευαγγελία του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, που υπηρετεί στην Δ/νση Ανάπτυξης 
 
Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες και μέχρι 
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ μαζί με την 
έγκριση των όρων της Διακήρυξης με αριθμ.02/2022 και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη. 
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του  παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη 
πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-
Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

την έγκριση όρων διακήρυξης με αριθ.2/2022 , και της αντίστοιχης περίληψης  του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, 
Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των 
ορίων, για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, 
συνολικού προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και έγκριση Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προσφορών του Διαγωνισμού. 

 
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. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τους όρους της  διακήρυξης με αριθ.2/2022 , και της αντίστοιχης περίληψης  του Ηλεκτρονικού, 
Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, 
κάτω των ορίων, για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, 
συνολικού προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και την συγκρότηση της  Επιτροπής Αξιολόγησης 
των προσφορών του Διαγωνισμού ως εξής : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Γεωργαλάς Ιωάννης του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής / Πληροφορικής (SOFTWARE), που υπηρετεί στην 
Δ/νση  Aγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος.  
2. Φαρίνα  Σουλτάνα του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας, ως μέλος. 
3. Κωνσταντίνος Κλεανθίδης του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Υπολογιστών, που υπηρετεί στο Τμήμα  
Πληροφορικής, ως μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Εκμεκτσόγλου Σύρμα του κλάδου  Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, που υπηρετεί στο Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ. 
2. Κορτίνος Ιωάννης, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, που υπηρετεί στην Δ/νση   Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  
3. Μίτκα Ευαγγελία του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, που υπηρετεί στην Δ/νση Ανάπτυξης 
 
Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες και μέχρι 
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ μαζί με την 
έγκριση των όρων της Διακήρυξης με αριθμ.02/2022 και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη. 
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Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη 
πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-
Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  253/2022. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
                    ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                    ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ   
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