
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   36 /09-12-2014   
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Αριθμός απόφασης:  788/2014 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 65043/05-
12-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  
 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 
7 μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ζαχαριάδης Παύλος 
7. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  

 
1. Ηλιάδης Νικόλαος 
2. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
 
Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
Το τακτικό μέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 
Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
  

Κατακύρωση πρακτικού διαγωνι-

σμού της εργασίας «Εκχιονισμός-

αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 

Δράμας για τη χειμερινή περίοδο 

Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015» 

ΑΔΑ: 75ΑΞΩ9Μ-ΓΤΛ



 Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε όπως το θέμα σχετικά με Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού της εργασίας 
«Εκχιονισμός-αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 
2014 – Απρίλιος 2015», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 2o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 
65012/05-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σχετικό το θέμα, το οποίο 
έχει όπως παρακάτω: 
 

«Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 64662/03-12-2014 πρακτικό του επαναληπτικού  διαγωνι-
σμού της εργασίας «Εκχιονισμός αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμ-
βριος 2014 – Απρίλιος 2015» και παρακαλούμε για την κατακύρωσή του και την ανάδειξη ως αναδόχου της 
εργασίας, την εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΦΜ 099357235, με ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%).  

Ο συμβατικός προϋπολογισμός της εργασίας  ανέρχεται σε 30.206,40 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.,  το 
οποίο είναι 6947,472 Ευρώ.» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Στη Δράμα σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
1. Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό μέλος της επιτροπής διαγωνισμού 
2. Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος της επιτροπής διαγωνισμού 
3.Μόσχου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος  του τακτικού μέλους της επιτροπής Αρβανιτίδη 

Ευστράτιου  
δημοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την Επιτροπή του επαναληπτικού διαγωνισμού της εργασίας 
«Eκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 - Α-
πρίλιος 2015», σύμφωνα με την με αριθμ. 17/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παραλάβαμε 
εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά  διαγωνιζόμενου.  
 
Με την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00π.μ.), προχωρήσαμε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής του μοναδικού διαγωνιζόμενου, όπως αυτά καταγράφηκαν σε ειδικό έντυπο 
που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού,  τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς. Επομέ-
νως η προσφορά του μοναδικού διαγωνιζόμενου με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που κατέθεσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΑΙΡΙ-
ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΔΤ  ΑΙ 490690, γίνεται δεκτή. 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε, παρουσία του εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης εταιρεί-
ας, στο άνοιγμα του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, η οποία βρέθηκε ως εξής: 

1. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
              Ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%)  
Η επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτή την οικονομική προσφορά καθότι ήταν συμπληρωμένη και υπογε-
γραμμένη όπως ορίζει σχετικά η διακήρυξη. 
 
Μετά τα παραπάνω  και λαμβάνοντας υπόψη η επιτροπή διαγωνισμού ότι: 

1. Ο διαγωνισμός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν επαναληπτικός, ο πρώτος που διεξήχθη στις  29-
10-2014 ήταν άγονος διότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος 

2. Υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραλαβή τευχών του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
(πρωτοκολλήθηκαν τρεις αιτήσεις) , παρότι τελικά υποβλήθηκε προσφορά μόνο από τον ένα εκ των 
ενδιαφερομένων 

3. Βρισκόμαστε ήδη στη χειμερινή περίοδο και η ανάγκη να υπάρξει ανάδοχος για τη συγκεκριμένη 
εργασία  είναι άμεση διότι ο δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει επειδή δε διαθέτει τα ανάλογα μηχα-
νήματα και τους χειριστές 

 
  

ΑΔΑ: 75ΑΞΩ9Μ-ΓΤΛ



εισηγείται ομόφωνα 
 

την κατακύρωση του επαναληπτικού διαγωνισμού της εργασίας «Eκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής 
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015», στο μοναδικό συμμετέχοντα  
με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» και ΑΦΜ 099357235, με ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%).  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπό-

ψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το έγγραφο της υπηρεσίας και το από 3-12-2014 

πρακτικό επαναληπτικού διαγωνισμού 

 

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

 Εγκρίνει και κατακυρώνει το από 3-12-2014 πρακτικό επαναληπτικού διαγωνι-

σμού της εργασίας «Eκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή 

περίοδο Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015», στο μοναδικό συμμετέχοντα  με την επωνυμία «ΧΡΙ-

ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΦΜ 

099357235, με ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%). 

          

         

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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