
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 302/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  31ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7/12/2011 

ΘΕΜΑ 18ο: (έκτακτο) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του έργου µε τίτλο: «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 
διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 7 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
68704/1-12-2011 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 ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. Ο κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος απουσίαζε δικαιολογηµένα και 
ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι προσκλήθηκε το 
επόµενο κατά σειρά µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννά (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος    
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο(έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 68627/1-12-2011 έγγραφο 
της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού & Ανάπτυξης, το οποίο λέει τα 
εξής: 

 



Σας διαβιβάζουµε την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & 

Οργάνωσης, της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής µε 

θέµα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 

«∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 

απορριµµάτων» και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

  

Τέλος διάβασε το Πρακτικό ΙΙ το οποίο υποβλήθηκε στην Οικονοµική 

Επιτροπή και ζητά την έγκρισή του. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 

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

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 

Στη ∆ράµα σήµερα Πέµπτη 24-11-2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθαν  
στο ∆ήµο ∆ράµας, σε ανοικτή συνεδρίαση, αξιολόγησης των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 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 άνοιξε το φάκελο της «Τεχνικής προσφοράς» της µοναδικής 
διαγωνιζοµένης εταιρείας Polity A.E., µονόγραψε και κατέγραψε το 
περιεχόµενό της σύµφωνα µε τα άρθρα 15.2 «Αποσφράγιση Τεχνικών 
Προσφορών» και 16 «∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών» των όρων της 
διακήρυξης.   
 
Για τον έλεγχο του περιεχοµένου της τεχνικής προσφοράς συµπληρώθηκε 
ο παρακάτω πίνακας.  

Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» √ √ 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή συνέχισε σε κλειστή συνεδρίαση για τη 
βαθµολόγηση των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 16 των όρων της διακήρυξης,  
και συνέταξε στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

           
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή για την έκδοση 
σχετικής απόφασης έγκρισης ή µη αυτού.  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΤΠ 

1.  Polity A.E. 68 28,5 96,5 



 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

        Η Πρόεδρος Τα µέλη 

       Ιωσηφίδου Αικατερίνη                        1. Παπάζογλου Ιωάννης  

                                                              2. Αδαµαντίδης Γεώργιος   

 

      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 ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων»  
2. Εγκρίνει την εξέλιξη της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών  
3.-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 

Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 302/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


