
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 271/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  28
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 14/11/2011 

ΘΕΜΑ 2ο (ΕΚΤΑΚΤΟ):  Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

του έργου µε τίτλο: «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 

διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα  14 του µηνός Νοεµβρίου 2011 και ώρα 

11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

63218/10-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 

παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 

µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του.Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 

παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 

µέλος ο κ. Μλεκάνης Μιχαήλ (εφόσον ο κ. Νικλολαίδης Φώτιος θα 

αντικαταστούσε τον κ. Στ. Γκάνη) ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ    Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος    Μαµσάκος Χριστόδουλος    

Μήτρου Γεώργιος 



  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο (ΕΚΤΑΚΤΟ)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 63370/11-11-2011 έγγραφο 

της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού & Ανάπτυξης, το οποίο λέει τα 

εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 27/9/2011 προκήρυξη Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για 

το έργο µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 

διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 

2. Την από 31/10/2011 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

3. την 177/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί εγκρίσεις 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 31/10/2011 ηµεροµηνία διεξαγωγής του Ανοιχτού 

∆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. 

 

σας γνωρίζουµε ότι τη ∆ευτέρα 31/10/2011 συγκλήθηκε η επιτροπή 

διαγωνισµού του έργου 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 προσφορών. Παρέλαβε την µια (1) 

κατατεθείσα προσφορά, έλεγξε το περιεχόµενο του φακέλου και 

αποσφράγισε τον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του 

διαγωνιζοµένου, µονογράφοντας και καταγράφοντας αναλυτικά το 

περιεχόµενό του. Τέλος συνέταξε το Πρακτικό Ι το οποίο υποβάλει στην 

Οικονοµική Επιτροπή και ζητά την έγκρισή του. 

 
 
 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
 

Της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του Έργου 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 

Στη ∆ράµα σήµερα ∆ευτέρα 31-10-2011 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθαν  
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας, σε 
συνεδρίαση ανοικτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», οι κάτωθι: 

1. Ιωσηφίδου Αικατερίνη, πρόεδρος  
2. Παπάζογλου Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος  
3. Αδαµαντίδης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος 

που  απαρτίζουν την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού του έργου 
σύµφωνα µε  την 177/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου.  
 
Η Επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας συνολικά µια 
(1) προσφορά, η οποία υποβλήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2011, µέχρι τις 
10.00 π.µ. – ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών. Η Πρόεδρος αφού 
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη διαδικασία αρίθµησης και 
µονογραφής της προσφοράς που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ράµας. Ο φάκελος του υποψηφίου αναδόχου παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
Α\Α Επωνυµία Υποψηφίου Αριθµός Πρωτοκόλλου 

1 Polity A.E. 60400/31-10-2011 

           
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας της προσφοράς 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 των όρων της διακήρυξη και 
ακολούθως αποσφράγισε τον φάκελο για τον έλεγχο του περιεχοµένου της 
συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα: 
  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ √   

2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

√   

3 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

√   

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου του περιεχοµένου του 
φακέλου προσφοράς η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» του διαγωνιζοµένου, προχώρησε στη µονογραφή του 
περιεχόµενού του και ξεκίνησε τη διαδικασία ελέγχου και καταγραφής 
αυτού συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα: 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α/
Α 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
…………………………..…………..    

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ 

1        Έγγραφο υποβολής προσφοράς √  √   

2 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
3.000,00 €   

√  √   

3 Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιµελητηρίου  

√  √   

4 Απόσπασµα ποινικού µητρώου  √  √   

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 στην οποία ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος: (α) δεν έχει 
διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) 
δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 
και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε 
αποκλεισµό από τους 
διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

√  √   

6 Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση.  

√  √   

7 Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση.  

√  √   

8 Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση.  

√  √   

9 Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση.  

√  √   

10 Πιστοποιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση.  

√  √   

11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, στην οποία ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα 

√  √   



δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

12 Πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
προηγουµένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. 

√  √   

13 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

√  √   

Πρόσθετα δικαιολογητικά 
14 Πιστοποιητικό διαπίστευσης 

διαφηµιστικών υπηρεσιών 
σύµφωνα µε πρότυπο ή/και 
προδιαγραφές του Ελληνικού 
Οργανισµού Τυποποίησης 
Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Τ. 
Α.Ε.) όπως αυτό ορίζεται από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 
12 του Ν. 3688/08 

√  √   

15 ∆ήλωση µε αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά µε 
επιχειρηµατική δοµή τοµείς 
δραστηριότητας, προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

√  √   

16 Πίνακας υπεργολαβίας  √  √   

17 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα 
Ισολογισµών των τελευταίων 
τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων. 

√  √   

18 Εµπειρία  √  √   

19 Επάρκεια προσωπικού  √  √   

 
Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τον έλεγχο που πραγµατοποίησε η Επιτροπή στο περιεχόµενο αυτού δεν 
διαπίστωσε ελλείψεις, λάθη και ασάφειες. Με βάση όλα τα παραπάνω, η 
Επιτροπή του διαγωνισµού, έχοντας υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και άρθρο 10.2 «Περιεχόµενο Προσφορών», 
κρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 της προκήρυξης, ως τυπικά αποδεκτή 
την προσφορά της εταιρείας Polity A.E. και δέχεται τη συνέχιση στο 
επόµενο στάδιο της διενέργειας του διαγωνισµού για την αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς. Η αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς θα 



πραγµατοποιηθεί σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής που θα οριστεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15.2 των όρων της διακήρυξης.  
 
Κατά του παρόντος πρακτικού δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός 
πέντε εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση αυτού. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 Η Πρόεδρος Τα µέλη 

       Ιωσηφίδου Αικατερίνη                          1. Παπάζογλου Ιωάννης  

                                                                2. Αδαµαντίδης Γεώργιος   

       και καλεί αυτήν να εγκρίνει το πρακτικό Ι και να προχωρήσει στο επόµενο 
στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις ισχύουσες διατάξεις  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 το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων»  

2. Εγκρίνει την εξέλιξη της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών  
3.-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 

Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 271/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


