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                 ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   31ης/09-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   
                                         TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  259/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα   Πα-
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την αριθμ. 
πρωτ. 50213/05-12-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδου-
λου Δημάρχου Δράμας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 
87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 μέλη : 
 
 
          

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος  
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας    

    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
    3.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

        Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,  
γραμματέως  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, ο κ. αντιπρόεδρος κή-
ρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης   

 

Επικύρωση του πρακτικού Νο 3 της 

επιτροπής αξιολόγησης του  ηλε-

κτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

με ανοικτή διαδικασία για την ανά-

θεση εργασιών καθαριότητας δημο-

τικών κτιρίων για το χρονικό διά-

στημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 

για την κατακύρωση της σύμβασης. 
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       Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 50194 / 05–12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του  Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Ε-
πικύρωση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του  ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών 
κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 για την κατακύρωση της 
σύμβασης», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
        Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως πα-

ρακάτω:  

       Σχετ: Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 σας αποστέλ-
λουμε το με αριθμ. πρωτ:  50150/5-12-2016 πρακτικό Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης 
του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση εργα-
σιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 
31/12/2017 καθώς και το φάκελο δικαιολογητικών που υπέβαλλε η εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ως  προσωρινός ανάδοχος. 

  
Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της εργασίας ήταν 180.000,00€ συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η οικονομική προσφορά του μειοδότη ανέρχεται στο 
ποσό των 164.308,47 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Με το με αριθμ. πρωτ: 50150/5-12-2016 πρακτικό της,  η επιτροπή εισηγείται ομό-
φωνα την κατακύρωση της σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάθεση εργασιών καθαριότη-
τας δημοτικών κτιρίων» για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017  στην 
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 800117683 Δ.Ο.Υ. Καβάλας. 

 

Παρακαλούμε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη 
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της τμηματικής εκτέλεσης της σύμ-
βασης (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) αποτελούμενης από υπαλλήλους του Δήμου 
ένας εκ των οποίων θα οριστεί ως επόπτης με καθήκοντα εισηγητή σύμφωνα με την παρ. 
5.3  της Διακήρυξης 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο3 
 
 Στη Δράμα, στις 2-12-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης           2) Καρβουνίδου Βασιλική           3) Λαλές Ευστράτιος 
 

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών για το 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 169/2016 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 72ΑΤΩ9Μ-Κ2Μ) προχωρήσαμε στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο προσωρινός ανάδοχος για την ανάθεση 
της υπηρεσίας "Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων" με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 38608/27-9-2016 προκήρυξη  του Δημάρχου. 

Με την υπ’ αρίθμ. 243/2016 Απόφαση της (ΑΔΑ: 6ΜΟ0Ω9Μ-ΗΣΓ), η Οικονομική 
Επιτροπή ανακήρυξε την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινό 
ανάδοχο της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων". 

Με το υπ’ αριθμ. 48510/23-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 
(το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 23/11/2016 και ώρα 10:58:57) προσκλή-
θηκε η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινός ανάδοχος της 
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υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων», να υποβάλει εντός 11 
ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φο-
ρέας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, δηλαδή: α) στις περιπτώσεις εται-
ρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύ-
πτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκα-
θαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προ-
βλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκ-
δοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις ει-
σφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα). Αν πρόκειται για Έλ-
ληνα πολίτη ή ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (Φορολογική Ενημερότητα).  

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 
του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. 

 

Η εταιρεία  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλε στις 28/11/2016 
και ώρα 12:46:31 ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογη-
τικά σε μορφή αρχείου .pdf: 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση για τον κ. Νικολαϊδη Νικόλαο (Αρ. 

Πρωτ. 19900/24-11-2016). 

 Το υπ’ αριθμ. 1515/2016 πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Καβάλας. 

 Το υπ’ αριθμ. 540/2016 πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Καβάλας. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την εταιρεία (Αρ. Πρωτ. 1892/1-11-

2016) και για τον κ. Νικολαϊδη Νικόλαο (Αρ. Πρωτ. 9633/6-10-2016). 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο για την εταιρεία (Αρ. Πρωτ. 

62644222/28-11-2016). 

 Το υπ’ αριθμ. 3201/30-9-2016 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας. 

Ακολούθως η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διαβιβαστικό της (με 
αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 49753/30-11-2016 προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιο-
λογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου.  
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Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και διαπίστωσε 
ότι είναι πλήρη και καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ιδιαίτερα της παραγρά-
φου 4.6. 

 Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή  
 

εισηγείται ομόφωνα 
 

την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση εργα-
σιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων» στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ». 

Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 132.506,83 € για την συμβατική 
περίοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ ανέρχεται 
στο ποσό των 164.308,47 € 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανα-
γνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Μελιάδης Μιλτιάδης           Καρβουνίδου Βασιλική      Λαλές Ευστράτιος    

 

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

 Επικυρώνει το με αριθμ. Πρωτ. 50150/05-12-2016 πρακτικό Νο 3 της επιτροπής 
αξιολόγησης του  ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την α-
νάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 
έως 31/12/2017. 
 Κατακυρώνει την σύμβαση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών 
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων» με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ» (ΑΦΜ 800117683). Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 132.506,83 € 
για την συμβατική περίοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή 
με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 164.308,47 €. 
 

 Συγκροτεί τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου, για την 
αξιολόγηση της ποσότητας-ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως εξής: 
 

Τακτικά μέλη 
1. Ταχταλή Σοφία (ως επόπτης με καθήκοντα εισηγητή), ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων  

2. Μαχαιρίδου Σοφία, ΔΕ Διοικητικών 

3. Δάϊνα Χρυσάνθη, ΠΕ Κοινωνιολόγων 
 

Αναπληρωματικά μέλη 

1.  Αϊναλόγλου Αναστασία, ΔΕ Δακτυλογράφων  

2.   Λαζαρίδης Ιωάννης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

3.   Τριανταφυλλίδου Μαρία, ΤΕ Κοινωνιολόγων 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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