
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 11/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 14-1-2014 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού διαγωνισµού για την εργασία 
:«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισµού 58.000,00 
ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.). 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 14η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
1431/10-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω 
απουσίας του Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Επίσης ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γρηγορίου Κυριάκος   Χαρακίδης Κυριάκος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης   Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τερζής Ανέστης 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 1006/09-01-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  το οποίο λέει τα εξής: 
                                               

  ΘΕΜΑ : Έγκριση του πρακτικού  διαγωνισµού  για την εργασία  

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  
προϋπολογισµού 58.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.) . 

 
ΣΧΕΤ.: Το από 08-01-2014 µε αρ. πρ. 919 πρακτικό της Eπιτροπής        

                                    ∆ιαγωνισµού 
 



 
 

   
  

 

 
       Σας στέλνουµε  το παραπάνω σχετικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
παρακαλούµε  για την έγκριση του πρακτικού.  

Σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  η οικονοµική προσφορά 
της εταιρείας Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 8% (οκτώ τοις εκατό) θεωρείται 
συµφέρουσα.  

      

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού το οποίο έχει 
ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

 
 
Στη ∆ράµα σήµερα Τετάρτη 08-01-2014 και ώρα 9:00 π.µ., συνήλθαµε  στην αίθουσα 

δηµοπρασιών του ∆ήµου οι κάτωθι:  

1. Ιωσηφίδου Αικατερίνη  

2. Αδαµαντίδης Γεώργιος  

3. Οικονοµίδης Γεώργιος 

 

δηµοτικοί υπάλληλοι, τακτικά µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 

28/2013 ΑΟΕ αφού λάβαµε γνώση της µε αρ. 21056/23-12-2013 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για το 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών της εργασίας «Υγειονοµική Ταφή 

Απορριµµάτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της επιτροπής προχωρήσαµε στο άνοιγµα της 

µοναδικής αποµείνασας Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε την παραπάνω 

απόφαση,  παρουσία και του εκπροσώπου της υποψήφιας εταιρείας µε την επωνυµία 

Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

Η προσφερόµενη έκπτωση της εταιρείας Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι 8% (οκτώ 

τοις εκατό). 

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην εξέταση του συµφέροντος της υποβληθείσας 

προσφοράς, για την οποία λάβαµε υπόψη µας τα ακόλουθα, αφού ζητήθηκαν 

σχετικές πληροφορίες από την αρµόδια υπηρεσία: 

• Παρόλο ότι δόθηκε η δέουσα δηµοσιότητα στον διαγωνισµό, το ενδιαφέρον 

υπήρξε περιορισµένο και έλαβαν µέρος τρείς µόνον υποψήφιοι. Πιθανότατα 

αυτό οφείλεται στο ότι, µε τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, δεν υπάρχουν 

πολλές επιχειρήσεις φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες, απαραίτητη 

προϋπόθεση και για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό δηµοσίου, αλλά και για 

τη στη συνέχεια εκταµίευση της αµοιβής τους. 



 
 

   
  

 

• Σε ανάλογο διαγωνισµό του παρελθόντος έτους (2012-2013) η προσφερόµενη 

έκπτωση υπήρξε ανάλογη -12%.  

 
         Μετά τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί συµφέρουσα την υποβληθείσα 

αποµένουσα µοναδική οικονοµική προσφορά και εισηγούµαστε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 8% (οκτώ τοις 

εκατό).   

 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
Ιωσηφίδου Αικατερίνη  

 
Αδαµαντίδης Γεώργιος 
 
Οικονοµίδης Γεώργιος 

 
                      

 
 
 

   

 

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή του. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό του  
διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 
1.  Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού    για την  
εργασία :«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ   ΤΑΦΗ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»   προϋπολογισµού  
58.000,00 ΕΥΡΩ    (µε Φ.Π.Α.) , στην εταιρεία Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε  
έκπτωση 8% (οκτώ τοις εκατό) 
 
 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
∆ράµας. 

 
   

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 11/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


