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Αριθμός απόφασης:  107/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 

                Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23η  Μαΐου  2016, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, 
μετά από την αριθμ. πρωτ.18792/18-05-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιή-
θηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, 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.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.      Παπαδόπουλος Γεώργιος 
6.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

     Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 

 
Κατακύρωση πρακτικού διαγωνι-
σμού για την  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
Η ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΩΝ» 
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        O κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15616/21-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΔΟΜΗΣΗΣ του  
Δήμου Δράμας, σχετικά με την Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την  «ΑΝΑΘΕ-
ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».  
και  καλεί  αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

             «ΣΧΕΤ: το από 21-04-2016 πρακτικό διαγωνισμού  
  
            Σας στέλνουμε το παραπάνω σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού της εργασίας 
του θέματος και παρακαλούμε για την απόφασή σας.-» 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 Στη Δράμα, σήμερα 21-04-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

            Στη Δράμα σήμερα 21/04/2016 ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Αθανάσιος  Αργυρούδης 
3. Κωνσταντίνος Τερζής   
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη  της επιτροπής  του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η  ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»,  που οριστήκαμε με την 91/2016  (ΑΔΑ 6ΥΥΣΩ9Μ-3ΨΕ) απόφαση Οι-
κονομικής Επιτροπής, παραλάβαμε εμπρόθεσμα τρείς (3)   προσφορές  των  διαγωνι-
ζομένων: 

 Γκουλούσης Κωνσταντίνος 

 Ιωαννίδης Λάζαρος 

 Σιδηρόπουλος Ηλίας 
     Με την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00΄), προχωρήσα-
με στον έλεγχο εκπροσώπησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της 
υποβολής των ζητουμένων βεβαιώσεων,   τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς.    Στη 
συνέχεια   προχωρήσαμε στο άνοιγμα των  οικονομικών  προσφορών, οι  οποίες έχουν 
ως εξής: 

 Γκουλούσης Κωνσταντίνος: εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ με το ΦΠΑ ημερησίως 

 Ιωαννίδης Λάζαρος: εννιακόσια εξήντα (960) ευρώ με το ΦΠΑ ημερησίως 

 Σιδηρόπουλος Ηλίας: εννιακόσια εξήντα (960) ευρώ με το ΦΠΑ ημερησίως  
   Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε διαγωνιζόμενο να εξετάσει τα δικαιολογη-
τικά των υπολοίπων. 
 

      Μετά τα παραπάνω, 
Προτείνουμε την κύρωση του πρακτικού αυτού και την κατακύρωση του  διαγωνισμού 
για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η  ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», στον Κωνσταντίνο Γκουλούση – ΑΦΜ 065425768, με  τίμημα εννια-
κοσίων πενήντα (950) ευρώ με το ΦΠΑ ημερησίως.- 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου      2. Αθανάσιος  Αργυρούδης          3. Κωνσταντίνος Τερζής   

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 

υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
 

 Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της 21 -04-2016 και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η  ΚΑΙ Ε-
ΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», στον Κωνσταντίνο Γκουλούση, καθόσον η προσφορά 
που κατέθεσε είναι η χαμηλότερη και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.  

 

Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται με  τίμημα εννιακοσίων πενήντα (950) ευρώ με το ΦΠΑ 
ημερησίως.- 
        

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