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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  24
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27-9-2011 

ΘΕΜΑ 14
ο έκτακτο

:  Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού για «ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27 του µηνός Σεπτεµβρίου  2011 και ώρα 13.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ.51251/21-9-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Ο κ. Νικολαίδης 
Φώτιος ενηµερώθηκε ως αναπληρωτής αλλά δήλωσε ότι δε µπορεί να παρευρεθεί  
,έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
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 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα   Μήτρου Γεώργιος 

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

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 14o (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 46536/1-9-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που λέει τα εξής: 
Σας στέλνουµε το πρακτικό διαγωνισµού της εργασίας του θέµατος και 
παρακαλούµε για την κατακύρωσή του. 

και το οποίο είναι το εξής: 
                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 01/09/2011 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Οικονοµίδης 
3. Γεώργιος Αδαµαντίδης  
δηµοτικοί υπάλληλοι, τακτικά µέλη της επιτροπής διεξαγωγής  διαγωνισµών εργασιών, σύµφωνα µε 
την 150/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 4ΑΜ6Ω9Μ-ΟΙΜ), σε εφαρµογή των 
διατάξεων  του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 και της παρ.2 του άρθρου 18 του Π∆ 28/20, 



συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του (πρόχειρου ανοικτού) διαγωνισµού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» και  παραλάβαµε 
εµπρόθεσµα τέσσερις  (4) προσφορές  διαγωνιζοµένων. Με την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης 
προσφορών (ώρα 10.00΄), προχωρήσαµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής,  τα οποία 
ευρέθησαν να έχουν ως εξής. 
 
        Προσφορά 1: (ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)    
        ∆εν προσκοµίστηκε πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής (πρωτοδικείου) περί του ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, κατά την –επί ποινή αποκλεισµού – απαίτηση της παρ. 2.2, σηµείο 2- Α- 3 του άρθρου 
2 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης. Προσκοµίστηκε µόνον το αντίστοιχο περί του ότι δεν τελεί 
σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
       ∆εν προσκοµίστηκε επίσης άδεια χειριστή για το προσφερόµενο µηχάνηµα «Εκσκαφέας – 
τσάπα», ισχύος 122 PS, κατά την –επί ποινή αποκλεισµού – απαίτηση της παρ. 2.2, σηµείο 6,  του 
άρθρου 2 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης. Η προσκοµισθείσα άδεια χειριστή  είναι ∆’ τάξης, 
για µηχανήµατα ισχύος 17-100 PS (ΗΡ).   
 
        Προσφορά 2: (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 
 Όλα ευρέθησαν καλώς  
 
       Προσφορά 3: (ΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 
 Όλα ευρέθησαν καλώς. 
     Προσφορά 4: (ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Ι. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ) 
     ∆εν προσκοµίστηκε απόσπασµα ποινικού µητρώου, κατά την –επί ποινή αποκλεισµού – 
απαίτηση της παρ. 2.2, σηµείο 2- Α- 2 του άρθρου 2 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης 
     Το αποδεικτικό καταβολής τελών χρήσης µηχανήµατος έργου υπεβλήθη σε απλό 
φωτοαντίγραφο. 
 
  Κατά συνέπεια αποκλείονται για τους προαναφερθέντες λόγους η Προσφορά 1: (ΑΝΤΖΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και η Προσφορά 4: (ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Ι. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ) 
      
      Οι οικονοµικές προσφορές των  διαγωνιζοµένων    έχουν    όπως ακολουθεί: 
           Προσφορά 1: (ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – αποκλειόµενη ):  
JCB µε σφύρα  ενενήντα  πέντε (95) ευρώ ηµερησίως  
Εκσκαφέας εκατόν σαράντα (140) ευρώ ηµερησίως 
 
           Προσφορά 2 (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – δεκτή) 
JCB µε σφύρα  εκατό (100) ευρώ ηµερησίως  
JCB µε καταστροφέα εκατόν πενήντα  (150) ευρώ ηµερησίως  
     
           Προσφορά 3 (ΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – δεκτή) 
JCB µε   σφύρα  εκατόν είκοσι  (120) ευρώ ηµερησίως  
Εκσκαφέας (τσάπα) διακόσια (200) ευρώ ηµερησίως 
 
           Προσφορά 4: (ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Ι. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – αποκλειόµενη ): 
JCB χωρίς  σφύρα  εκατόν τριάντα τρία  (133) ευρώ ηµερησίως  
Εκσκαφέας (τσάπα) ερπυστριοφόρος και µε σφύρα  τριακόσια πενήντα (350) ευρώ ηµερησίως 
 



Υπενθυµίζεται ότι ο επί των παραπάνω τιµών αναλογών ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
Ακόµη είναι προφανές ότι δεν υπεβλήθη καµία προσφορά για τα λοιπά µηχανήµατα 
(οδοστρωτήρας, διαµορφωτήρας, προωθητήρας, γερανός κλπ). 

Μετά τα παραπάνω 
προτείνουµε οµόφωνα, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4.4 του άρθρου 4 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης: 
         Την κατακύρωση του διαγωνισµού για JCB: 
 στον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ µε αµοιβή εκατό (100) ευρώ ηµερησίως και (σε περίπτωση 
που απαιτηθεί και δεύτερο ίδιο µηχάνηµα την ίδια ηµέρα) στον ΠΑΡΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ µε αµοιβή 
εκατόν είκοσι  (120) ευρώ ηµερησίως. 
         Την κατακύρωση του διαγωνισµού για εκσκαφέα (τσάπα) στον ΠΑΡΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ µε 
αµοιβή διακόσια   (200) ευρώ ηµερησίως. 
        Η επιτροπή  
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Οικονοµίδης,3. Γεώργιος Αδαµαντίδης  
       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή του. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 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 του διαγωνισµού της εργασίας 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ» στους: 
-για JCB: 
 στον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ µε αµοιβή εκατό (100) ευρώ ηµερησίως και (σε περίπτωση 
που απαιτηθεί και δεύτερο ίδιο µηχάνηµα την ίδια ηµέρα) στον ΠΑΡΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ µε αµοιβή 
εκατόν είκοσι  (120) ευρώ ηµερησίως. 
-για εκσκαφέα (τσάπα) στον ΠΑΡΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ µε αµοιβή διακόσια   (200) ευρώ ηµερησίως. 
 

 και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 
2.  Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 219/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος                          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


