
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 3/2012 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

την 10-1-2011 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου 

µε τίτλο: «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση 

των αστικών απορριµµάτων». Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 10 του µηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 1138/9-1-2012 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. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 
παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 
µέλος ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 
Ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το επόµενο 
κατά σειρά µέλος ο κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Μλεκάνης Μιχαήλ   Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    
Γρηγορίου Κυριάκος   Μήτρου Γεώργιος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 341/3-1-2012 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. 

5. Την 271/2011 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». 

6. Την 302/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας 

περί Έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ  του έργου µε τίτλο «∆ράσεις 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 

απορριµµάτων» 

σας γνωρίζουµε ότι την Πέµπτη 22/12/2011 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 ανοίγµατος της οικονοµικής προσφοράς της υποψήφιας 

εταιρείας Polity A.E. Μετά την καταγραφή και τη µονογραφή του 

περιεχοµένου της οικονοµικής προσφοράς η επιτροπή προχώρησε στον 

υπολογισµό του συνολικού βαθµού της προσφοράς. Τέλος συνέταξε το 

Πρακτικό ΙIΙ (συνηµµένο 21) το οποίο υποβάλει στην Οικονοµική 

Επιτροπή για την έγκρισή του και την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού στην Εταιρεία Polity A.E. 

 



 

 
 

   
  

 

Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται 

συνηµµένα σχετικά έγγραφα από της εντάξεως του έργου. 

 
Συνηµµένα: 

1. Η υπ’ αρίθµ. 21/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας περί 
έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 

2. Η υπ’ αριθµ. 21143/5-5-2011 Αίτηση Χρηµατοδότησης του έργου «∆ράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων». 

3. Το υπ’ αριθµ. 2287/10-5-2011 έγγραφο της Ε∆Α ΑΜΘ περί ενηµέρωσης για 
την παραλαβή της αίτησης χρηµατοδότησης. 

4. Το υπ’ αριθµ. 2628/20-5-2011 έγγραφο της Ε∆Α ΑΜΘ για την επιλογή της 
πράξης µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 
διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» 

5. Το Σύµφωνο Αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης  
6. Η υπ’ αρίθµ. 2765/26-5-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης περί  ένταξης της πράξης «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» 

7. Το υπ’ αρίθµ. 3522/29-6-2011 Έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας ΑΜΘ σύµφωνα µε το οποίο ζητείται για την Προέγκριση 
∆ηµοπράτησης του υποέργου «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων» το τεύχος δηµοπράτησης. 

8. Το υπ’ αρίθµ. 37842/12-7-2011 απαντητικό έγγραφο της ∆\νσης 
Προγραµµατισµού του ∆ήµου ∆ράµας στο ανωτέρω αίτηµα. 

9. Η υπ’ αρίθµ. 262/Α/29-7-2011 ∆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. 

10. Το υπ’ αριθµ. 45438/29-8-2011 έγγραφο της ∆\νσης Προγραµµατισµού 
προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆. ∆ράµας για την έγκριση των όρων 
∆ηµοπράτησης του έργου «∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 

11. Η υπ’ αριθµ. 177/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκρισης 
των όρων δηµοπράτησης.  

12. Το υπ’ αριθµ. 52353/26-9-2011 έγγραφο αποστολής της περίληψης της 
∆ιακήρυξης στις εφηµερίδες Πρωινός Τύπος, Χρονικά, Ενηµέρωση και 
Γενική ∆ηµοπρασιών, συνοδευόµενο από αντίγραφα των ανωτέρω 
δηµοσιεύσεων.   

13. Το υπ’ αριθµ. 52296/26-9-2011 έγγραφο αποστολής της περίληψης της 
∆ιακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, συνοδευόµενο από το σχετικό ΦΕΚ. 

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

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

16.  Τον φακέλου του υποψηφίου αναδόχου (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ). 

17. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
18. Η 271/2011 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». 

19. Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
20. Η 302/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας περί 

Έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ  του έργου µε τίτλο «∆ράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων». 



 

 
 

   
  

 

21. Το Πρακτικό ΙΙΙ (πρωτότυπο). 
 

Τέλος διάβασε το Πρακτικό ΙΙΙ το οποίο υποβλήθηκε στην Οικονοµική 

Επιτροπή και ζητά την έγκρισή του. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙII 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του Έργου 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
Στη ∆ράµα σήµερα Πέµπτη 22-12-2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθαν  στο 
∆ήµο ∆ράµας, σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφράγισης των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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 «Οικονοµικής προσφοράς» της µοναδικής 
διαγωνιζοµένης εταιρείας Polity A.E., µονόγραψε και κατέγραψε το 
περιεχόµενό της σύµφωνα µε τα άρθρα 15.3 «Αποσφράγιση Οικονοµικών 
Προσφορών» και 16 «∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών» των όρων της 
διακήρυξης. Αφού ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της επιτροπής η 
Οικονοµική Προσφορά της διαγωνιζόµενης εταιρείας, η επιτροπή 
προχώρησε σε κλειστή συνεδρίαση για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης 
και της συνολικής βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου.  
 
Για το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς συµπληρώθηκε ο παρακάτω 
πίνακας.  
 
Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» √ √ 

 
Για την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς συµπληρώθηκε ο 
παρακάτω πίνακας. 
 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή εφαρµόζοντας τον τύπο ΣΒ = 80 * ( ΒΤΠi / 
ΒΤΠmax ) + 20 * (ΟΠmin/ΟΠi) έδωσε συνολική βαθµολογία στην 
προσφορά: 

ΣΒ= 80*(96,5/96,5) + 20 (51.000,72/51.000,72)= 100. 
 
 
Μη υπάρχουσας άλλης προσφοράς η επιτροπή κατέταξε την προσφορά της 
εταιρείας Polity A.E. ως πρώτη. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1.  Polity A.E. 51.000,72 



 

 
 

   
  

 

 
Κατόπιν τούτων η επιτροπή προτείνει οµόφωνα την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρεία Polity A.E. 
 
Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος, η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη 
της συνεδρίασης. 
      Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
        Η Πρόεδρος Ιωσηφίδου Αικατερίνη        

      Τα µέλη    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 και κατακυρώνει το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 

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

των αστικών απορριµµάτων» µε ανάδοχο την εταιρεία Polity A.E. µε ποσοστό 

έκπτωσης 15% δηλ. ποσό προσφοράς 51.000,72 €. 

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της     

 Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας. 
 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 3/2012 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


