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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 5 – 05 - 2014 

 

Θέµα 3
ο
:  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την << Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και 
ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων >> µε  

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά ενότητα .  
 

          Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 
12.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 24525/30-4-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
            Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.   Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. 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 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Γρηγορίου Κυριάκος   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Τερζής Ανέστης     
    
                                                      

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

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 23081/24-4-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την  «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 

λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων»  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή ανά ενότητα       

 

         Σας στέλνουµε το φάκελο, του από 16 Απριλίου 2014 πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 

1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων»  µε κριτήριο κατακύρωσης   τη 

χαµηλότερη τιµή ανά ενότητα, κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ (ΑΦΜ  



094270233)  για την  Α ΕΝΟΤΗΤΑ , (προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 

1.100 λίτρων), µε τιµή προσφοράς 53.072,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

(65.278,56 ευρώ µε ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό πακέτου 68.634,00 µε ΦΠΑ. Για 

την Β Ενότητα (προµήθεια καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων) δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 

συµµετοχής. 

    Παρακαλούµε για : 

α) την  κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού όσον αφορά την   

Ενότητα  Α  για την  προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων. 

          β) την κήρυξη άγονου του διαγωνισµού, όσον αφορά την ΕΝΟΤΗΤΑ Β του 

προϋπολογισµού, για την  προµήθεια  καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων, συνολικού 

προϋπολογισµού µελέτης 4.050,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, (4.981,50 µε ΦΠΑ), δεδοµένου ότι δεν 

υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή και την προκήρυξη  επαναληπτικού 

διαγωνισµού µε τους ίδιους  όρους. 

         γ) τον ορισµό ως επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού την ίδια η οποία διεξήγαγε τον 

αρχικό διαγωνισµού και η οποία ορίστηκε µε την αριθµ. 72/2014 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής.  

       

Το πρακτικό του διαγωνισµού έχει ως  εξής: 

                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ   

ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1.100 

ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 70 ΛΙΤΡΩΝ » 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 16η Απριλίου  2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 72/2014 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον πρόχειρο δηµόσιο ανοικτό  µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την  προµήθεια διακοσίων σαράντα οκτώ (248) κάδων απορριµµάτων  και 

ανακύκλωσης 1.100 λίτρων  ( Α ΕΝΟΤΗΤΑ) και είκοσι επτά (27) καλαθιών αχρήστων 70 

λίτρων, (Β ΕΝΟΤΗΤΑ) για την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας αποκοµιδής των 

ανακυκλώσιµων απορριµµάτων καθώς και καλαθιών αχρήστων µε σκοπό τη µείωση των 

απορριµµάτων που βρίσκονται έξω από τους κάδους και την ευκολότερη αποκοµιδή των 

απορριµµάτων , όπως ορίζεται στην 19468/02-04-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

     Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

   1) Μαυρίδης ∆ηµήτριος , 

 

   2) Άρµεν  Γεώργιος  και 

 

   3) Γεωργούδης Γεώργιος  

 

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών  που ήταν η 16-04-2014 

και ώρα 10:00 π.µ. ,κατατέθηκε µία προσφορά από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία του εκπροσώπου της συµµετάσχουσας εταιρείας , 

εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον 

κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα 

οποία µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 



        Η ανωτέρω εταιρεία συµµετείχε µόνο στην Α ΕΝΟΤΗΤΑ του προϋπολογισµού της   

µελέτης του διαγωνισµού ,δηλαδή στην προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης  

        Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε µυστική και η επιτροπή επικεντρώθηκε στον λεπτοµερή  

έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής, των λοιπών στοιχείων που έπρεπε να 

προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη καθώς επίσης και στον έλεγχο των 

τεχνικών προδιαγραφών των κάδων απορριµµάτων  και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων . 

  

      Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της ανωτέρω εταιρείας τα µέλη της 

επιτροπής διαπίστωσαν ότι όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην διακήρυξη .  

      Στην συνέχεια ανοίχτηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και διαπιστώθηκε ότι όλα 

τα ζητούµενα έγγραφα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές τις οριζόµενες στην 

διακήρυξη.  

     Ακολούθως προχωρήσαµε στο άνοιγµα της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς της 

εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ , 

οποία είναι 53.072,00 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), ή 65.278,56 ευρώ (µε 

ΦΠΑ).  

      Η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπ όψιν και το το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή  όσον αφορά την 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β του προϋπολογισµού  ,για την προµήθεια καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων ,  

 

                                                εισηγείται οµόφωνα 

 

       α) την κατακύρωση του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως προµηθευτή της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ για την  Α 

ΕΝΟΤΗΤΑ , ( προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης) , µε τιµή προσφοράς 

53.072,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ( 65.278,56 ευρώ µε ΦΠΑ).  

    β)την κήρυξη άγονου του διαγωνισµού, όσον αφορά την ΕΝΟΤΗΤΑ Β του 

προϋπολογισµού  , για την  προµήθεια καλαθιών αχρήστων ,συνολικού προϋπολογισµού 

µελέτης 4.050,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  , (4.981,50 µε ΦΠΑ), δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε 

καµία προσφορά από προµηθευτή και την προκήρυξη  εκ νέου διαγωνισµού µε τους ίδιους  

όρους. 

     Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

  

                                                         Η επιτροπή διαγωνισµού  

     Μαυρίδης ∆ηµήτριος             

 

 

              Άρµεν  Γεώργιος          Γεωργούδης Γεώργιος 

 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

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

 
1)Κατακυρώνει  το  πρακτικό  του αποτελέσµατος του διαγωνισµού όσον 
αφορά την   Ενότητα  Α  για την  προµήθεια κάδων απορριµµάτων και 
ανακύκλωσης 1.100 λίτρων στην ανάδοχο εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ για την  Α 
ΕΝΟΤΗΤΑ , ( προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης) , µε τιµή 



προσφοράς 53.072,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ( 65.278,56 
ευρώ µε ΦΠΑ) και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις  .  

 

         2) κηρύσσει  άγονο τον διαγωνισµό, όσον αφορά την ΕΝΟΤΗΤΑ Β του 
προϋπολογισµού, για την  προµήθεια  καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων, 
συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 4.050,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, (4.981,50 
µε ΦΠΑ), δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή 
και εισηγείται την προκήρυξη  επαναληπτικού διαγωνισµού µε τους ίδιους  
όρους. 
 
         3) Ορίζει ως επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού την ίδια η οποία 
διεξήγαγε τον αρχικό διαγωνισµού και η οποία ορίστηκε µε την αριθµ. 
72/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.  

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

∆ράµας.  
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 141/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       
 


