
                                                                                           
 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   31 /21-10-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

692/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση των πρακτικών διαγωνι-
σµού για την εργασία : «ΥΓΕΙΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-
ΤΩΝ» Προϋπολογισµού 53.272,80 
€ (χωρίς Φ,Π.Α.) . 
 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 21η  Οκτωβρίου  2014, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας,  υπό  την Προεδρία του προέδρου της , Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από 
την 55616 /17-10-2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, µε αποδεικτι-κό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87  Α/7-6-2010). 

   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, 
βρέθηκαν         
παρόντα 9 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
8. Ηλιόπουλος Στέργιος 
9. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
 
Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την Απου-  
σία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος  
Στέργιος 
 
 Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
 γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της  
ηµερήσιας διάταξης.   
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   Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από  ανταλλαγή απόψεων από-
φασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , Έγκριση των πρακτικών διαγωνισµού για την εργα-
σία : «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισµού 53.272,80 € (χωρίς 
Φ,Π.Α.) . , θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως τέταρτο έκτακτο θέµα για λήψη 
απόφασης.  

 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
55730 / 20-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  ∆ήµου 
∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί Έγκρισης των πρακτικών διαγωνισµού για την εργασία : 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισµού 53.272,80 € (χωρίς Φ,Π.Α.) 
.  και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

 

  Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκαν τα πρακτικά Νο1 µε αρ. 
Πρωτ. 55192/15-10-2014 και  Νο 2 µε αρ. Πρωτ. 55613/17-10-2014  του διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, τα οποία έχουν όπως παρακάτω 

 

                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 
 
            Στη ∆ράµα 15/10/2014, ηµέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Γεωργούδης Γεώργιος, τακτικό µέλος,  
2. Σαµαρά Ιορδάνα, αναπληρωµατικό µέλος, του τακτικού µέλους της επιτροπής 

Λαλέ Ευστράτιου 
3. Μαυρίδης ∆ηµήτριος τακτικό µέλος 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε την µε 
αρ. 17/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε για την εργασία 
«Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» µε αριθµό διακήρυξης 51719/30-09-2014, 
εµπρόθεσµα τέσσερεις (4) προσφορές  διαγωνιζοµένων. Με την πάροδο της 
προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00π.µ), προχωρήσαµε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων: 
 

• Προσφορά Νο 1 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Η προσφορά δεν έγινε δεκτή από την επιτροπή διότι από τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής έλλειπε επί ποινή αποκλεισµού : 

1. το υπ΄αρ. 7 δικαιολογητικό (Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2.4 της 
διακήρυξης). Συγκεκριµένα έλειπε η υπεύθυνη δήλωση 2.4 1 (Έχω ή µπορώ 
να διαθέσω τον κατάλληλο εξοπλισµό σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ)  

 
• Προσφορά Νο 2 ΜΑΡΙΑ Ν. ΒΑΚΑΡΤΖΗ 

Η προσφορά δεν έγινε δεκτή από την επιτροπή διότι από τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής έλλειπε επί ποινή αποκλεισµού : 

1. Ένορκη βεβαίωση περί εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης 
εκκαθάρισης άρθρο 2.2 παράγραφος 2  (Σε περίπτωση που στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι τα 
παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως 
εξής: 

Από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία 
είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  
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   Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών»). 
 

2. Απόδειξη καταβολής τελών χρήσης για το όχηµα µε αριθµό 

κυκλοφορίας ΡΜΝ-8065 (προσκοµίστηκε το µε αρ πρ. 23322/31-12-2012 έγγραφο 

περί προσωρινής ακινησίας), και για το µηχάνηµα έργου µε αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-

48028 Ι.Χ. (προσκοµίστηκε  το µε αρ πρ. 6937/15-10-2014 έγγραφο περί 

προσωρινής ακινησίας) .  

• Προσφορά Νο 3 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
Η προσφορά δεν έγινε δεκτή από την επιτροπή διότι από τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής έλλειπε επί ποινή αποκλεισµού : 

1. το υπ΄αρ. 7 δικαιολογητικό (Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2.4 της 
διακήρυξης). Συγκεκριµένα έλειπε η υπεύθυνη δήλωση 2.4 1 (Έχω ή µπορώ 
να διαθέσω τον κατάλληλο εξοπλισµό σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ)  
 

• Προσφορά Νο 4 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
Η προσφορά γίνεται δεκτή από την επιτροπή, διότι ήταν σύµφωνη µε την διακήρυξη. 
  
Μετά τα παραπάνω, ενστάσεις επί του πρακτικού, οι οποίες θα απευθύνονται 
στην  επιτροπή διαγωνισµού, δύναται να υποβληθούν µέχρι την Πέµπτη 16 
Οκτωβρίου 2014.  

                                                                                   
                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2ο  
 

            Στη ∆ράµα 17/10/2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1.  Γεωργούδης Γεώργιος, τακτικό µέλος,  
 
2.  Σαµαρά Ιορδάνα, αναπληρωµατικό µέλος, του µέλους της επιτροπής Λαλέ 
Ευστράτιου  
 
3.  Μαυρίδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού, σύµφωνα µε 

την µε αρ. 17/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  για την εργασία 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» µε αριθµό διακήρυξης 51719/30-09-

2014, και σε συνέχεια του πρακτικού µε αριθµό πρωτοκόλλου 55192/15-10-2014 

προχωρήσαµε στο άνοιγµα της µοναδικής αποµείνασας Οικονοµικής Προσφοράς,  

παρουσία του εκπροσώπου της υποψήφιας εταιρείας µε την επωνυµία 

Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία κλήθηκε µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 

55464/16-10-2014. 
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Η προσφερόµενη έκπτωση της εταιρείας Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι 33% 

(τριάντα τρία τοις εκατό). 

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην εξέταση του συµφέροντος της υποβληθείσας 

προσφοράς, για την οποία λάβαµε υπόψη µας τα ακόλουθα : 

1. Στον  διαγωνισµό υπήρξε  ικανή συµµετοχή - έλαβαν τεύχη δηµοπράτησης επτά 

(7) ενδιαφερόµενοι και οι κατατεθείσες προσφορές ήταν τέσσερεις (4) -.  

2. Το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς σε σχέση µε προσφορές 

προηγουµένων ετών είναι συµφέρον. Σε ανάλογους διαγωνισµούς  

παρελθόντων ετών τα ποσοστά έκπτωσης ήταν :  

• διαγωνισµός της 10-08-2011 ποσοστό έκπτωσης  33% 

• διαγωνισµός της 31-07-2012 ποσοστό έκπτωσης  12% 

• διαγωνισµός της 04-11-2014 ποσοστό έκπτωσης    8% 

• διαγωνισµός της 02-07-2014 ποσοστό έκπτωσης   52% 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί συµφέρουσα την υποβληθείσα αποµένουσα 

µοναδική οικονοµική προσφορά και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού 

στην εταιρεία Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 33% (τριάντα τρια τοις 

εκατό).   

Ενστάσεις επί του πρακτικού της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 4.5 της 

διακήρυξης, οι οποίες θα απευθύνονται στην επιτροπή διαγωνισµού, υποβάλλονται 

µέχρι την επόµενη από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα δηλ. µέχρι 

την ∆ευτέρα 20-10-2014 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και το σχέδιο όρων  
 

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

Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα µε αριθµ. πρωτ. 55192 / 15 – 10 –2014 και 
55613/17-10-2014 πρακτικά του διαγωνισµού της επιτροπής διαγωνισµού για το έργο 
<< ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ >> , που  διεξήχθη την Τετάρτη 15-10-
2014 και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον  µειοδότη ανάδοχο     
<< Χρυσόπουλος  & ΣΙΑ Ο.Ε. >> ( ΑΦΜ 800500309 ) µε   προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης τριάντα τρία τοις εκατό (33,00%), επί του προϋπολογισµού 53.272,80 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) της εργασίας, µε το ποσό της σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του 
∆ήµου ∆ράµας και του παραπάνου αναδόχου να ανέρχεται στο ποσό των 35.692,78 €. 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

                 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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