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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  21/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 3
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 22-1-2014 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση Πρακτικού ΙI και Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» και 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 22η 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. 
3389/20-1-2014 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. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο   του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 2912/17-1-2014  έγγραφο 
του Τµήµατος Προγραµµατισµού ,Ανάπτυξης και Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής  το οποίο λέει τα εξής: 
 
Θέµα: Έγκριση Πρακτικού ΙI και Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» και 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Την από 23/10/2013 προκήρυξη Πρόχειρου ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
για το έργο µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 

2. Την από 7/11/2013 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

3. την υπ’ αριθµ. 258/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί 
έγκρισης όρων δηµοπράτησης του έργου «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων», 
σύµφωνα µε την οποία ορίζεται και η επιτροπή διαγωνισµού του 
έργου. 

4. Την από 7/11/2013 ηµεροµηνία διεξαγωγής του Πρόχειρου ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού κατά την οποία συνεδρίασε δηµόσια η επιτροπή για να 
αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το 
περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών. 

5. Την υπ’ αριθµ. 376/2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
∆ράµας περί Έγκρισης του Πρακτικού Ι  του έργου µε τίτλο «∆ράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων». 

 
σας γνωρίζουµε ότι τη ∆ευτέρα 23/12/2013συγκλήθηκε η επιτροπή 
διαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της διακήρυξης προχώρησε 
στην διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων 
εταιρειών που προχωρούσαν -βάση του εγκριµένου από την ΟΕ 
Πρακτικού Ι- στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, ήτοι των: 

• Της Next com A.E. 
• Της Σηµα Α.Ε. 
• Της ένωσης των Advαnced Advertising A.E και της ατοµικής 

επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο Next line 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία µονογραφής, ελέγχου και 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στους όρους της διακήρυξης και στη συνέχεια συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ 
το οποίο και επισυνάπτεται (συνηµµένο 28)  .  
 
Το Πρακτικό ΙΙ κοινοποιήθηκε στους υποψήφιους στις 31-12-2013  και 
µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία (2-1-2014) δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις.  
 
Την Παρασκευή 10-1-2014 µετά από ενηµέρωση των διαγωνιζόµενων η 
επιτροπή συνεδρίασε και προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙΙ (συνηµµένο 32) σύµφωνα µε 
το οποίο οι υποψήφιες Next Com A.E. και Σήµα Α.Ε., ισοψηφούσαν 
στην πρώτη θέση και κατόπιν υπεύθυνων δηλώσεων των εκπροσώπων 
τους,- µε τις οποίες δήλωναν ότι δεν θα προβούν σε ενστάσεις κατά της 
διαδικασίας ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών-, η επιτροπή 
προχώρησε σε διαδικασία κλήρωσης για την επιλογή του αναδόχου.  
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Η κλήρωση πραγµατοποιήθηκε παρουσία των εκπροσώπων των 
διαγωνιζόµενων και από την κληρωτίδα αναδείχθηκε η εταιρεία Next 
Com A.E. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή 
τα Πρακτικά ΙΙ και ΙΙΙ για έγκρισή τους και κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία Next Com A.E. µε 
Α.Φ.Μ. 099532830, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 15% και 
προσφερόµενη τιµή υλοποίησης της δηµοπρατούµενης εργασίας, 
41.463,42 € χωρίς το ΦΠΑ (51.000,00€ µε το ΦΠΑ). 
 
Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται 
συνηµµένα σχετικά έγγραφα από της εντάξεως της πράξης. 
 
Συνηµµένα: 

1. Το υπ’ αριθµ. 58192/2-10-2012 αίτηµα προς το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για 
την επανυποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης.  

2. Η υπ’ αρίθµ. 449/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας 
περί έγκρισης επανυποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης 
«∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων» συνοδευόµενη από την 18254/13-11-2012 Απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για νοµιµότητα αυτής.  

3. Η υπ’ αριθµ. 6559/1-2-2013 Αίτηση Χρηµατοδότησης του έργου «∆ράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων». 

4. Η υπ’ αρίθµ. 3995/13-6-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης περί  ένταξης της πράξης «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» 

5. Το υπ’ αρίθµ. 35516/17-6-2013 αίτηµα του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης του ∆ήµου ∆ράµας για την Προέγκριση 
∆ηµοπράτησης. 

6. Η υπ’ αρίθµ. 4360/4-7-2013 ∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για τη  
δηµοπράτηση του υποέργου «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ. 

7. Το υπ΄αριθµ. 50495/16-8-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης προς την ΕΕ∆ΕΕ για τον ορισµό εκπροσώπου 
στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων». 

8. Το υπ’ αριθµ. 50498/26-8-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆. ∆ράµας 
για την έγκριση των όρων ∆ηµοπράτησης του έργου «∆ράσεις ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» και 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

9. Η υπ’ αριθµ. 258/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
των όρων δηµοπράτησης.  

10. Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» και µε 
Α∆Α. 

11. Το υπ΄ αριθµ. 63181/17-10-2013 έγγραφο του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης προς την ΕΕ∆ΕΕ για την 
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γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού της πράξης µε 
τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των 
αστικών απορριµµάτων». 

12. Το υπ’ αριθµ. 64338/22-10-2013 έγγραφο αποστολής της περίληψης της 
∆ιακήρυξης Α)στην εφηµερίδα Πρωινός Τύπος και το ΦΕΚ µε σχετικά 
αντίγραφα της ανακοίνωσης και Β) τοιχοκόλληση της περίληψης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆ράµας. 

13. Το υπ’ αριθµ. 64339/22-10-2013 έγγραφο αποστολής της περίληψης της 
∆ιακήρυξης στο Επαγγελµατικό – Βιοτεχνικό Επιµελητήριο ∆ράµας. 

14. Αντίγραφο ανακοίνωσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου.    

15. Η Προκήρυξη της πράξης «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων».   

16. Η Προκήρυξη της πράξης «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» µε Α∆ΑΜ 

17. Αντίγραφο του πίνακα παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης  
18. Ηλεκτρονικό µήνυµα από την Ε∆ΕΕ προς το ∆ήµο ∆ράµας στις 06/11/2013 

για ορισµό εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
19. Το 67577/6-11-2013 έγγραφο γνωστοποίησης στον εκπρόσωπο της Ε∆ΕΕ 

για την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
20. Τους φακέλους των υποψηφίων (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ). 

21. Την Ανακοίνωση του  Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
συνοδευόµενη από το Πρακτικό Ι 

22. Την κοινοποίηση του Πρακτικού Ι στους ενδιαφερόµενους µε τα σχετικά 
αποδεικτικά. 

23. Το 71920/26-11-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού στην 
Οικονοµική επιτροπή για την έγκριση του Πρακτικού Ι. 

24. Η υπ’ αριθµ 376/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας 
περί Έγκρισης του Πρακτικού Ι  του έργου µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων», 
συνοδευόµενη από 20113/10-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-θράκης. 

25. Το 73887/6-12-2013 έγγραφο ενηµέρωσης της 376/2013 ΑΟΕ στους 
ενδιαφερόµενους. 

26. Το 76645/19-12-2013 έγγραφο ενηµέρωσης για το άνοιγµα των τεχνικών 
προσφορών. 

27. Το 76938/23-12-2013 ενηµερωτικό έγγραφο του εκπροσώπου της Ε∆ΕΕ. 
28. Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (πρωτότυπο), συνοδευόµενο 

από αντίγραφα αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  
29. Την υπ’ αριθµ. 78001/31-12-2013 Ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙ 
30. Το υπ’ αριθµ. 78002/31-12-2013 Έγγραφο κοινοποίησης του Πρακτικού ΙΙ 

στους υποψηφίους συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά.  
31. Το 726/8-1-2014 έγγραφο ενηµέρωσης για το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών. 
32. Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (πρωτότυπο). 
33. Την υπ’ αριθµ. 1521/10-1-2013 Ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙΙ 
34. Το υπ’ αριθµ. 1522/10-1-2013 Έγγραφο κοινοποίησης του Πρακτικού ΙΙΙ 

στους υποψηφίους συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά.  
 
 

 Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό II του διαγωνισµού 

 



 

5 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της πράξης  

«∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των 
αστικών απορριµµάτων» 

 
 

Στη ∆ράµα τη ∆ευτέρα 23-12-2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση ανοικτής διαδικασίας, στην αίθουσα δηµοπρασιών του ∆ήµου 
∆ράµας, οι κάτωθι: 

1. Ιωσηφίδου Αικατερίνη, πρόεδρος της επιτροπής 
2. Αδαµαντίδης Γεώργιος, µέλος της επιτροπής 
3. Οικονοµίδης Γεώργιος, µέλος της επιτροπής 

δηµοτικοί υπάλληλοι, τακτικά µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα 
µε την 258/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη 
αναδόχου της εργασίας «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 
διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» ενώ στην επιτροπή δεν παρέστη ο 
ορισµένος εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας 
Ελλάδος (Ε∆ΕΕ) κ. Γαληνός Γιαγλής, ο  οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3688/08 µετέχει, στην επιτροπή, ως ειδικός εµπειρογνώµονας µε 
γνωµοδοτική αρµοδιότητα χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 
Η πρόεδρος αφού διαπίστωσε την µερική απαρτία της επιτροπής 
προχώρησε, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15.2 της διακήρυξης, 
στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που 
συνεχίζουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι: 

• Της Next com A.E. 
• Της Σηµα Α.Ε. 
• Της ένωσης των Advαnced Advertising A.E και της ατοµικής 

επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο Next line 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία µονογραφής και ελέγχου των 
τεχνικών προσφορών οι οποίες βρέθηκαν να έχουν καλώς και σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στους όρους της διακήρυξης.  
 
Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στον εκπρόσωπο της συµµετέχουσας 
στο διαγωνισµό Σήµα Α.Ε. να ελέγξει τους φακέλους των δικαιολογητικών 
των συνυποψηφίων της.  
 
Ακολούθησε η διεξαγωγή κλειστής συνεδρίασης εφαρµόζοντας την 
µεθοδολογία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 16 της προκήρυξης. Η επιτροπή αφού ανάγνωσε το περιεχόµενο 
κάθε προσφοράς, προχώρησε στην βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων 
των τεχνικών προσφορών. 
 
 Οι βαθµολογίες που έλαβαν οµόφωνα από την επιτροπή διαγωνισµού, οι 
υποψήφιοι ανά οµάδα κριτηρίων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Υποψήφιος 

Ανάδοχος 

Οµάδα 

Κριτηρίων 

Α 

Οµάδα 

Κριτηρίων 

Β 

Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής 

Προσφοράς  

ΣΒΤΠ 

Next com A.E. 64 27 91 

Σηµα Α.Ε. 64 27 91 

Ένωσης Advαnced 
Advertising A.E και 
Next line 

61,5 26,1 87,6 

 
Το παρόν συνοδεύεται από τα τρία (3) δελτία  αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του και στα οποία 
τεκµηριώνεται η βαθµολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι. 
 
Ενστάσεις κατά του παρόντος πρακτικού δύναται να υποβληθούν εντός 
µίας (1) ηµέρας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του παρόντος.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

∆ευτέρα 23/12/2013 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
 Παρόντες                                                                       Απόντες 
 
 
Ιωσηφίδου Αικατερίνη  

 
 
 
Αδαµαντίδης Γεώργιος 

 
 

 
Οικονοµίδης Γεώργιος 

                       

 
 
 

   

    Ο Εκπρόσωπος Ε∆ΕΕ 

     

      Γαληνός Γιαγλής  
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Και στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισµού : 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙIΙ 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της πράξης  

«∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των 
αστικών απορριµµάτων» 

 
Στη ∆ράµα σήµερα Παρασκευή 10-1-2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση ανοικτής διαδικασίας, στην αίθουσα δηµοπρασιών του ∆ήµου 
∆ράµας, οι κάτωθι: 

4. Ιωσηφίδου Αικατερίνη, πρόεδρος της επιτροπής 
5. Αδαµαντίδης Γεώργιος, µέλος της επιτροπής 
6. Οικονοµίδης Γεώργιος, µέλος της επιτροπής 

δηµοτικοί υπάλληλοι, τακτικά µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
την 258/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη 
αναδόχου της εργασίας «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 
διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» ενώ στην επιτροπή δεν παρέστη ο 
ορισµένος εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας 
Ελλάδος (Ε∆ΕΕ) κ. Γαληνός Γιαγλής, ο  οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3688/08 µετέχει, στην επιτροπή, ως ειδικός εµπειρογνώµονας µε 
γνωµοδοτική αρµοδιότητα χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 
Η πρόεδρος αφού διαπίστωσε την µερική απαρτία της επιτροπής προχώρησε, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15.3 της διακήρυξης, στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων που συνεχίζουν 
σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι: 

• Της Next com A.E. 
• Της Σηµα Α.Ε. 
• Της ένωσης των Advαnced Advertising A.E και της ατοµικής επιχείρησης 

µε διακριτικό τίτλο Next line 
παρουσία εκπροσώπων της πρώτης και δεύτερης. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία µονογραφής και ελέγχου των 
οικονοµικών  προσφορών οι οποίες βρέθηκαν να έχουν καλώς και σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στους όρους της διακήρυξης.  Στη συνέχεια αφού 
ανακοινώθηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζόµενων, που 
αναλυτικά είχαν ως εξής: 

 
η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του πίνακα κατάταξης και της συνολικής 
βαθµολογίας των διαγωνιζόµενων εφαρµόζοντας τον τύπο ΣΒ =80*( ΒΤΠi / 
ΒΤΠmax)+20 *(ΟΠmin/ΟΠi) έδωσε συνολική βαθµολογία στους υποψηφίους.  
Όπου: 

ΒΤΠmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
ΒΤΠi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
ΟΠmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

Next com A.E. 41.463,42 51.000,00 

Σηµα Α.Ε. 41.463,42 51.000,00 

Ένωσης Advαnced 
Advertising A.E -Next line 

41.463,42 51.000,00 
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ΟΠi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
ΣΒ το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών συµπληρώθηκε ο παρακάτω πίνακας: 
Επωνυµία 
Εταιρείας 

ΒΤΠi 
 

ΟΠi 
 

80 *( ΒΤΠi / ΒΤΠmax) + 20 *(ΟΠmin/ΟΠi) ΣΒ 

Next Com A.E. 
 

91 51.000,00 80* (91/91) +20*(51000/51000) 100 

Σηµα Α.Ε. 
 

91 51.000,00 80* (91/91) +20*(51000/51000) 100 

Ένωσης 
Advαnced 
Advertising 
A.E -Next line 

87,6 51.000,00 80*(87,6/91) +20*(51000/51000) 97,01 

 
∆εδοµένου ότι οι υποψήφιες Next Com A.E. και Σήµα Α.Ε., σύµφωνα µε τον 
ανωτέρω πίνακα, ισοψηφούν στην πρώτη θέση και κατόπιν υπεύθυνων 
δηλώσεων των εκπροσώπων τους,- µε τις οποίες δήλωναν ότι δεν θα προβούν 
σε ενστάσεις κατά της διαδικασίας ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών-, 
η επιτροπή προχώρησε σε διαδικασία κλήρωσης για την επιλογή του 
αναδόχου.  
 
Η κλήρωση πραγµατοποιήθηκε παρουσία των εκπροσώπων των 
διαγωνιζόµενων και από την κληρωτίδα αναδείχθηκε η εταιρεία Next Com A.E. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνεται η κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού στην εταιρεία Next Com A.E. µε Α.Φ.Μ. 099532830, µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 15% και προσφερόµενη τιµή υλοποίησης 
της δηµοπρατούµενης εργασίας, 41.463,42 € χωρίς το ΦΠΑ (51.000,00€ µε το 
ΦΠΑ). 
 
Ενστάσεις κατά του παρόντος πρακτικού δύναται να υποβληθούν εντός µίας 
(1) ηµέρας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του παρόντος. Για διαπίστωση 
των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Παρασκευή 10/1/2014 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
 Παρόντες                                                                       Απόντες 
 
 
Ιωσηφίδου Αικατερίνη  

 
 
 
Αδαµαντίδης Γεώργιος 

 
 

 
Οικονοµίδης Γεώργιος                   

 
 
 

   

    Ο Εκπρόσωπος Ε∆ΕΕ 

     

      Γαληνός Γιαγλής  

 



 
 

   
  

 

 

 
       και καλεί την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
και λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά ΙΙ και ΙΙΙ του  διαγωνισµού 
 

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

 1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά ΙΙ και ΙΙΙ του  διαγωνισµού της  
επιτροπής διαγωνισµού της πράξης «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» 
 
2. Ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Next Com A.E. µε Α.Φ.Μ. 099532830, µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 15% και προσφερόµενη τιµή υλοποίησης 
της δηµοπρατούµενης εργασίας, 41.463,42 € χωρίς το ΦΠΑ (51.000,00€ µε το 
ΦΠΑ). 
 
3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο   
∆ράµας. 
 
 
   
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 21/2014 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


