
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 247/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  26
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 24-10-2011 

ΘΕΜΑ 7
ο έκτακτο

:  Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού της εργασίας 
«Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου για το 2012» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 24 του µηνός Οκτωβρίου  2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ.58371/18-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος    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 7o (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 58760/21-10-11 έγγραφο του 
Γραφείου ∆ασικών και Αγροτικών θεµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
που λέει τα εξής: 
Σας    διαβιβάζουµε το από 19-10-2011 πρακτικό του διαγωνισµού της εργασίας 

«Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου για το 2012» και παρακαλούµε για την 

κατακύρωσή του και την ανάδειξη ως αναδόχου της εργασίας, την εταιρεία "Βουσχαντζής 

∆ηµήτριος – Παναγιωτίδου Αγάπη - Τσοκαταρίδης Ιωάννης Ο.Ε. " .  

Ο συµβατικός προϋπολογισµός του έργου είναι 72.439,02 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.,  

το οποίο είναι 16.660,98 Ευρώ.  

και το οποίο είναι το εξής: 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Στη ∆ράµα σήµερα 19-10-2011 οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1) Παπαδοπούλου Ιωάννα 

2) Οικονοµίδης Γεώργιος 

3) Αδαµαντίδης Γεώργιος 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών  για την ανάθεση 

εργασιών που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 150/2011 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής προχωρήσαµε στη διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου της 



εργασίας  «Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου για το 2012», σύµφωνα µε τους  όρους 

διακήρυξης που εγκρίθηκαν µε την 215/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 Κατατέθηκε µια προσφορά, εµπρόθεσµα, της εταιρείας "Βουσχαντζής ∆ηµήτριος-

Παναγιωτίδου Αγάπη-Τσοκαταρίδης Ιωάννης Ο.Ε " 

 Την ώρα 11.00 π.µ. κηρύξαµε τη λήξη παράδοσης των προσφορών σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη.  Στη συνέχεια σε ανοικτή συνεδρίαση προχωρήσαµε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται από τη  διακήρυξη, του 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό και καταγράφτηκαν στο σχετικό συνηµµένο πίνακα 

πρακτικού του διαγωνισµού. 

 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε µυστική συνεδρίαση κάναµε δεκτή την 

προσφορά.    

Κατόπιν προχωρήσαµε στο άνοιγµα  του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς του 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, η οποία επίσης καταγράφτηκε στο συνηµµένο πίνακα 

πρακτικού. Έγινε δεκτή αφού από τον έλεγχό της προέκυψε ότι ήταν νοµίµως συνταγµένη. 

 

Μετά τα παραπάνω 

προτείνουµε οµόφωνα, την κατακύρωση του διαγωνισµού στην προσφορά που 

κατατέθηκε,  δηλαδή στην εταιρεία "Βουσχαντζής ∆ηµήτριος-Παναγιωτίδου Αγάπη-

Τσοκαταρίδης Ιωάννης Ο.Ε ",  µε ποσοστό έκπτωσης 10%. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 1)Παπαδοπούλου Ιωάννα,  2) Οικονοµίδης Γεώργιος, 3)Αδαµαντίδης Γεώργιος 

       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 
«Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου για το 2012», στην εταιρεία "Βουσχαντζής 

∆ηµήτριος-Παναγιωτίδου Αγάπη-Τσοκαταρίδης Ιωάννης Ο.Ε ",  µε ποσοστό 

έκπτωσης 10%. 

 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 247/2011 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος                          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


