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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 22/3/2011 

ΘΕΜΑ 4ο:(έκτακτο) Αναφορά πληµµελών καθηκόντων του αναδόχου για 

εργασίες καθαριότητας   
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 22 του µηνός Μαρτίου 2011 και ώρα 13.30 

µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

12721/18-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 

συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας                         Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Μήτρου Γεώργιος 

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
      Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει το υπ΄αριθ.πρωτ. 13004/21-3-2011 έγγραφο της Επιτροπής 

Αξιολόγησης ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου για τις 

εργασίες καθαριότητας του κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου, µε το οποίο 



απέστειλε, στην Οικονοµική Επιτροπή, το από 21-03-2011 πρακτικό της από 

το οποίο προκύπτει ότι αυτή διαπίστωσε ότι, από την Πέµπτη, 10-3-2011, έως 

και την Παρασκευή, 18-3-2011, η ανάδοχος εταιρία µε την επωνυµία 

«Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΚΑΙ Ο.Ε.» δεν χρησιµοποιούσε το αναγκαίο 

προσωπικό για την καθαριότητα του κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου ∆ράµας  και 

συγκεκριµένα χρησιµοποιούσε  δύο (2) άτοµα αντί των εννέα (9) ατόµων που 

ορίζονται στο υπ΄αριθ.πρωτ. 32385/3-8-2010 οικείο συµφωνητικό ποσού 

117.079,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) που ο ∆ήµος ∆ράµας έχει συνάψει µε την 

ως άνω ανάδοχο εταιρία, µε αποτέλεσµα η ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών να είναι ελλιπής και η ανάδοχος εταιρία να µην τηρεί τις 

συµβατικές της υποχρεώσεις, κατά παράβαση του εδαφίου γ΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ως άνω συµφωνητικού .  

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος παρουσιάζει εκ νέου, στην Οικονοµική 

Επιτροπή, το προηγούµενο υπ΄αριθ.πρωτ. 10930/9-3-2011 σχετικό έγγραφο 

της Επιτροπής Αξιολόγησης ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών του 

αναδόχου για τις εργασίες καθαριότητας του κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου 

µετά του επ΄αυτού συνηµµένου οικείου πρακτικού της, βάσει του οποίου και 

για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, ήτοι λόγω διαπιστώσεως από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης  ότι, από την Πέµπτη, 3-3-2011, έως και την Τετάρτη, 

9-3-2011, η ανάδοχος εταιρία µε την επωνυµία «Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΚΑΙ 

Ο.Ε.» δεν χρησιµοποιούσε το αναγκαίο προσωπικό για την καθαριότητα του 

κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου ∆ράµας και συγκεκριµένα χρησιµοποιούσε πέντε 

(5) άτοµα αντί των εννέα (9) ατόµων που ορίζονται στο ως άνω οικείο 

συµφωνητικό, ελήφθη η υπ΄αριθ. 23/9-3-2001 οµόφωνη απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, κατά πρώτον, επιβλήθηκαν στην 



ανάδοχο εταιρία µε την επωνυµία «Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΚΑΙ Ο.Ε.» οι 

κάτωθι κυρώσεις : έγινε έντονη υπόδειξη στην ανάδοχο εταιρία να τηρεί τις 

συµβατικές της υποχρεώσεις και να υπακούει σε όποιες άλλες παρατηρήσεις 

κρίνει η Επιτροπή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, ρητώς αναφεροµένου 

ότι εάν η ανάδοχος εταιρία δεν τις τηρεί και στην συνέχεια διατηρείται το 

δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης για την καθαριότητα του 

κτιρίου καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της -και- η µη 

αποζηµίωση της αναδόχου εταιρίας αναλογικά για τις µειωµένες υπηρεσίες 

που αυτή προσέφερε κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα (από 3-3-2001 έως 

9-3-2011).  

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

και αφού έλαβε γνώση του υπ΄αριθ.πρωτ. 13004/21-3-2011 εγγράφου της 

Επιτροπής Αξιολόγησης ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου 

για τις εργασίες καθαριότητας του κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου µετά του 

επ΄αυτού συνηµµένου από 21-3-2011 οικείου πρακτικού της και αφού έλαβε 

υπόψη το προηγούµενο υπ΄αριθ.πρωτ. 10930/9-3-2011 σχετικό έγγραφο της 

Επιτροπής Αξιολόγησης ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου 

για τις εργασίες καθαριότητας του κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου µετά του 

επ΄αυτού συνηµµένου οικείου πρακτικού της, την υπ΄αριθ. 23/9-3-2011 

οµόφωνη απόφαση της ιδίας της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τους 

όρους και τις συµφωνίες που περιέχονται στο υπ΄αριθ.πρωτ. 32385/3-8-2010 

οικείο συµφωνητικό ποσού 117.079,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) που ο ∆ήµος 

∆ράµας έχει συνάψει µε την ανάδοχο εταιρία µε την επωνυµία 

«Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΚΑΙ Ο.Ε.» και, εν γένει, στα τεύχη της σύµβασης  

 



                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω από 21-3-2011 οικείο 

πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών 

του αναδόχου για τις εργασίες καθαριότητας του κτιρίου του νέου ∆ηµαρχείου, 

ήτοι λόγω εξακολουθήσεως µη τηρήσεως από την ανάδοχο εταιρία µε την 

επωνυµία «Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΚΑΙ Ο.Ε.» που εδρεύει στη ∆ράµα 

(Πατρ.∆ιονυσίου 27) και εκπροσωπείται νόµιµα, των συµβατικών 

υποχρεώσεων της απέναντι στο ∆ήµο ∆ράµας εξαιτίας της µη 

χρησιµοποιήσεως από µέρους της του αναγκαίου προσωπικού και 

συγκεκριµένα της  χρησιµοποιήσεως από µέρους της µόλις δύο (2) ατόµων 

αντί των εννέα (9) ατόµων που ορίζονται στην σύµβαση, κατά το χρονικό 

διάστηµα από την 10-3-2011 έως και 18-3-2011, παρά τις κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν, κατά πρώτον, στην εν  λόγω  ανάδοχο εταιρία, µε την υπ΄αριθ. 

23/9-3-2011 σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής λόγω µη 

τηρήσεως από αυτήν των συµβατικών της υποχρεώσεων απέναντι στο ∆ήµο 

∆ράµας εξαιτίας της µη χρησιµοποιήσεως από µέρους της του αναγκαίου 

προσωπικού και συγκεκριµένα της χρησιµοποιήσεως από µέρους της µόλις 

πέντε (5) ατόµων αντί των εννέα (9) ατόµων που ορίζονται στην σύµβαση, 

κατά το προγενέστερο χρονικό διάστηµα από την 3-3-2011 έως και 9-3-2011 : 

- Τη µονοµερή καταγγελία από το ∆ήµο ∆ράµας της σύµβασης 

καθαριότητας του κτιρίου νέου ∆ηµαρχείου ∆ράµας, η οποία έχει 

καταρτισθεί µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και της αναδόχου εταιρίας µε 

την επωνυµία «Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στη 

∆ράµα (Πατρ.∆ιονυσίου 27) και εκπροσωπείται νόµιµα, δυνάµει του 

υπ΄αριθ.πρωτ. 32385/3-8-2010 συµφωνητικού ποσού 117.079,00 



Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), καθώς και την κατάπτωση, υπέρ του ∆ήµου 

∆ράµας, της υπ΄αριθ. 5195/1001/5795/2-8-2010 εγγυητικής επιστολής 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας ∆ράµας, ποσού 11.707,00 Ευρώ, την 

οποία η ανάδοχος εταιρία µε την επωνυµία «Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε στο ∆ήµο ∆ράµας για την καλή εκτέλεση του 

έργου, κατ΄εφαρµογή  του οικείου εδαφίου δ΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 3 του ως άνω υπ΄αριθ.πρωτ. 32385/3-8-2010 συµφωνητικού .  

- Τη µη αποζηµίωση της αναδόχου εταιρίας, λόγω εξακολουθήσεως µη 

τηρήσεως από µέρους της των συµβατικών της υποχρεώσεων 

απέναντι στο ∆ήµο ∆ράµας, κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα από 

10-3-2011 έως 18-3-2011 . 

2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 27/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


