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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  14
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 20-6-2011 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Εκδίκαση ενστάσεων σχετικά µε τον διαγωνισµό για την 

ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-

2012. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα ,20 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 
10.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
32081/14-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος. Κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Νικολαίδης Φώτιος ,ο οποίος δήλωσε ότι δε µπορεί 
να παρευρεθεί και κλήθηκε ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος παρευρέθει στη 
συνεδρίαση.Επίσης απουσίαζε ο κ. Γκάνης Σταύρος. Κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ  ο οποίος παρευρέθει στη 
συνεδρίαση.Επίσης απουσίαζε ο κ. Μαµσάκος Χριστόδουλος. Κλήθηκε κατά 
σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος  ο οποίος 
παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος      
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος   
Μλεκάνης Μιχαήλ   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 31886/14-6-11 έγγραφο  
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την εκδίκαση ενστάσεων του 
διαγωνισµού για την «ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών 

κτιρίων για τα έτη 2011-2012»  και καλεί αυτή να αποφασίσει σχετικά. 
       Με το ανωτέρω έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών στάλθηκε το 
πρακτικό  Νο 1 και το οποίο αναλυτικά έχει όπως παρακάτω: 



      

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

 
      Στη ∆ράµα σήµερα 7 Ιουνίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00, οι παρακάτω 
υπογράφοντες: 1) Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου (αναπληρωµατικό µέλος της Ιωάννας 
Παπαδοπούλου), 2) Λάζαρος Βασιλειάδης, και 3) Παναγιώτης Ηλιάδης, δηµοτικοί υπάλληλοι, 
που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας ∆ηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011 - 2012, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την 66/2011 (Α∆Α: 4ΑΘΦΩ9Μ-Θ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, 
συνήλθαµε για να συνεχίσουµε τη  διαδικασία του διαγωνισµού της 6-6-2011, κατά την οποία 
παραλάβαµε εµπρόθεσµα δύο (2) προσφορές διαγωνιζοµένων, ήτοι των: 

1) Αφών Κατσαρίδη & Σία Ο.Ε., και 
2) Πάντσιου Ελισάβετ 

      Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην καταγραφή και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, από τον οποίο προέκυψαν τα παρακάτω: 

- Η προσφορά -1- δεν κατέθεσε τα προβλεπόµενα επί ποινή αποκλεισµού τα στοιχεία 
της περίπτωσης -4- του άρθρου 2.4 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής» πλην 
των ωρών εργασίας. 

- Η προσφορά -2- δεν κατέθεσε τα προβλεπόµενα επί ποινή αποκλεισµού τα 
παρακάτω στοιχεία της περίπτωσης -4- του άρθρου 2.4 «Ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής»:  

� Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 
καταθέτοντας αντίγραφο αυτής. 

� Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 

� Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
 
      Κατά συνέπεια η επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισµό από τη συνέχεια του 

διαγωνισµού και των δύο προσφορών -1- και -2- για τους ανωτέρω λόγους. 

Η επιτροπή 
1.Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου,2.Λάζαρος Βασιλειάδης,3.Παναγιώτης Ηλιάδης 

 
Με το ανωτέρω έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών υπηρεσιών, στάλθηκε και η 
από  14-6-2011 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού επί των 
κατατεθείσας ενστάσεως, η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ 

 
      Στη ∆ράµα σήµερα 14 Ιουνίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00, οι παρακάτω 
υπογράφοντες: 1) Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου (αναπληρωµατικό µέλος της Ιωάννας 
Παπαδοπούλου), 2) Λάζαρος Βασιλειάδης, και 3) Παναγιώτης Ηλιάδης, δηµοτικοί υπάλληλοι, 
που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας ∆ηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011 - 2012, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την 66/2011 (Α∆Α: 4ΑΘΦΩ9Μ-Θ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, 
συνήλθαµε προκειµένου να εξετάσουµε την από 8-6-2011 (αριθµ. πρωτ. 30495) εµπρόθεσµη 
ένσταση της προσφοράς της Πάντσιου Ελισάβετ κατά του πρακτικού -1- της 7-6-2011.  
      Σηµειώνεται ότι η επιτροπή µε το ως άνω πρακτικό της εισηγήθηκε τον αποκλεισµό και 
των δύο προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι της Αφοί Κατσαρίδη & Σία Ο.Ε., και της 
Πάντσιου Ελισάβετ. Από την Αφοί Κατσαρίδη & Σία Ο.Ε., δεν κατατέθηκε ένσταση. 
      Επί της ενστάσεως της Πάντσιου Ελισάβετ η επιτροπή επισηµαίνει ότι τα εξής: 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4. των όρων διακήρυξης «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει 
επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: Να αναφέρει στην προσφορά του: Τον αριθµό των 

εργαζοµένων, τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην 

οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι καταθέτοντας αντίγραφο αυτής, το ύψος του 

προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 



προϋπολογισθέντα ποσά, τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Από τα 
ανωτέρω δεν κατατέθηκαν: η συλλογική σύµβαση εργασίας, το ύψος του 
προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 
των εργαζοµένων και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά.  

� Οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις αναφέρεται σε 
εξειδίκευση των ανωτέρω στοιχείων µε ποινή αποκλεισµού σε χωριστό φάκελο της 

προσφοράς και όχι σε µυστικό. Φυσικά τα εν λόγω στοιχεία δεν αποτελούν µέρος 
της οικονοµικής προσφοράς. Άλλωστε σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του 
ανωτέρου νόµου: «Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται µία σειρά κανόνων προς 

διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, οι 
οποίοι απασχολούνται µέσω εταιρειών παροχής υπηρεσιών-εργολάβων στο ∆ηµόσιο, 

ν.π.δ.δ., ΟΤΑ, καθώς και σε επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τοµέα και σε φυσικά πρόσωπα. 

Παράλληλα, συµβάλλει στη θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για τον εντοπισµό της 

αδήλωτης εργασίας και την αντιµετώπισή της…. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα στις επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών να αξιολογούν µε επαρκή 

στοιχεία τις προσφορές και να µην παρατηρείται το φαινόµενο το συνολικό ποσό της 
προσφοράς να είναι µικρότερο εκείνου του µισθολογικού κόστους». 

� Τέλος, η ενιστάµενη θα µπορούσε να αναπτύξει τις ενστάσεις της κατά των όρων 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.4. της διακήρυξης κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

 
      Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης της Πάντσιου 
Ελισάβετ κατά του πρακτικού -1- του διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας 
∆ηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011 – 2012, την κήρυξη του διαγωνισµού ως αγόνου και την 
επανάληψη αυτού µε τους ίδιους όρους. 

Η επιτροπή 
 

1.Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου,2.Λάζαρος Βασιλειάδης,3.Παναγιώτης Ηλιάδης 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
      Έλαβε γνώση του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού για την «ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012»,      Είδε  τις  
διατάξεις  του   Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α – Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων),την εισήγηση της Επιτροπής επί της κατατεθείσας ενστάσεως  
         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο µ ό φ ω ν α 
 

���� ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ :την ένσταση της Πάντσιου Ελισάβετ κατά του 
πρακτικού -1- του διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας 
∆ηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011 – 2012,  
���� την κήρυξη του διαγωνισµού ως αγόνου και την επανάληψη 

αυτού µε τους ίδιους όρους. 

 

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 94/2010 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


