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ΘΕΜΑ:  

 

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
διαγωνισμού  της  εργασίας << Α- 
νάθεση χωματουργικών εργασι-
ών με χρήση μηχανημάτων έργου 
και μεταφοράς υλικών με φορ-
τηγά  ΔΧ  για  τα  έτη 2016 –  2017  
( μερος ) >> 

 

     
             Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8η  Αυγούστου  2016, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 10.00 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.29975/03-08-2016 γραπτή πρόσκληση 
του, που γνωστοποιήθηκε 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 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
4.        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. 

 

     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 ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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          Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 28973/27-07-2016  έγγραφο της Διεύθυνσης 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του  Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Κατακύρωση 
πρακτικού No 2  διαγωνισμού της εργασίας «Aνάθεση χωματουργικών εργασιών με 
χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 – 
2017 (μέρος)», και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά 
         Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

 «Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 13816/08-04-2016 πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού 
της εργασίας «Aνάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με χρήση μηχανημάτων 
έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 – 2017 (μέρος)», που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 97/2016(ΑΔΑ 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σας    διαβιβάζουμε συνημμένα  το με αριθμ. πρωτ. 28854/27-07-2016 
πρακτικό Νο2 του διαγωνισμού της ίδιας εργασίας, που αφορά στη διαδικασία 
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών  και παρακαλούμε για την κατακύρωση 
αυτού.  

Σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2  προτείνεται η κατακύρωση ανά κατηγορία 
εργασίας  στους παρακάτω: 

1. για την κατηγορία εργασίας Α «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ» στην υπό σύσταση μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού 
κοινοπραξία με την επωνυμία '' Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – 
ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'', η οποία εκπροσωπήθηκε  στο διαγωνισμό από τον  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με  (ΑΦΜ 110486393),  με 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% .  Ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι   
37.320,03€  ποσό χωρίς το ΦΠΑ. 

 

 για την κατηγορία εργασίας Β «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» στην ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΦΜ 
045876607), με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1%. Ο συμβατικός 
προϋπολογισμός είναι 18.676,35€ ποσό χωρίς το ΦΠΑ . 

 

 για την κατηγορία εργασίας Γ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» στον ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΦΜ 028784623), με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 8%. 
Ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 35.880,00€ ποσό χωρίς το ΦΠΑ . 

 

 για την κατηγορία εργασίας Δ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΟΥ Η ΑΛΛΟΥ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ » επειδή δεν προσφέρθηκε καμιά 
προσφορά, παρακαλούμε να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία εργασίας και να αποφασίσετε αρμοδίως για τη 
απευθείας ανάθεση αυτής μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  

      

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη Δράμα, στις 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 8:30  π.μ. οι παρακάτω 
υπογράφοντες: 
 

1) Λαζαρίδης Λάζαρος              2) Λαλές Ευστράτιος           3) Σαμαρά Ιορδάνα 
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δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
453/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας,  προχωρήσαμε 
στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εργασία «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση 
μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016-2017 
(μέρος)», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια 
σαράντα ένα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (122.541,21 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (23%) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 10426/16-3-2016 
διακήρυξη του Δημάρχου. 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 22198.  

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 13816/08-04-2016 Νο1 πρακτικό της 
επιτροπής διαγωνισμού, οι προσφορές των οποίων οι φάκελοι 
δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης είναι οι ακόλουθες: 

 

α/

α 
Οικονομικός φορέας 

Α/Α  

προσφοράς 

συστήματος 

Κατηγορία εργασίας 

1 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
30321 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

2 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
30635 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
30643 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30106 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, 
σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές 
προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των 
διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική 
Προσφορά» των προσφορών που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού 
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 
Όσον αφορά το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε σε μορφή .pdf 
την εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» ψηφιακά υπογεγραμμένη για 
την κατηγορία εργασίας ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25590&tradingPartnerId=37879&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=SfUilCYqK5enB2ll0oqpww..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25590&tradingPartnerId=37879&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=SfUilCYqK5enB2ll0oqpww..
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ΥΛΙΚΩΝ΄΄. Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό 
έκπτωσης επί του προϋπολογισμού (τιμή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι 1 %. Η 
εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο 
ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν, αναλυτικά, 
ως εξής: 
 

 
Όσον αφορά το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του ΧΑΛΒΑΤΖΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε 
σε μορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» ψηφιακά 
υπογεγραμμένη για την κατηγορία εργασίας ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ΄΄. Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε 
ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού (τιμή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο 
είναι 8%. Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα 
έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 
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Όσον αφορά το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή 
περιελάμβανε σε μορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» 
ψηφιακά υπογεγραμμένη για την κατηγορία εργασίας ΄΄ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ΄΄ που αφορά όπως προκύπτει από το φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς την Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή 
αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού (τιμή χωρίς 
ΦΠΑ), το οποίο είναι 1 %. Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και 
το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το 
σύστημα έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25590&tradingPartnerId=37879&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=SfUilCYqK5enB2ll0oqpww..
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Όσον αφορά το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς της ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε σε μορφή .pdf την 
εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» ψηφιακά υπογεγραμμένη για την 
κατηγορία εργασίας ΄΄ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ΄΄. 
Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης 
επί του προϋπολογισμού (τιμή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι 1%. Η εκτύπωση 
«Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, 
η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η προσφερόμενη τιμή και το αντίστοιχο 
ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού ανά διαγωνιζόμενο: 

 

α/α Οικονομικός φορέας Κατηγορία εργασίας 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 

1% 

2 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 

8% 

3 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Κ/Ξ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

– ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - 

ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

1% 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25590&tradingPartnerId=37879&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=SfUilCYqK5enB2ll0oqpww..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25590&tradingPartnerId=37879&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=SfUilCYqK5enB2ll0oqpww..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
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4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 

ΓΑΙΩΝ 

1% 

 

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

 Την υπ’ αριθ. 10426/1603-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 13816/08-04-2016 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

 Τις προσφερόμενες τιμές 

 Το άρθρο 19 του ΠΔ 28/80  

 Το γεγονός ότι παρόλο που τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας του 
διαγωνισμού δεν υπεβλήθη καμία προσφορά για την κατηγορία εργασίας  «Δ. 
Εργασίες γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος» 

 Το γεγονός ότι οι προσφερόμενες τιμές βρίσκονται εντός των ορίων του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.  

 Το γεγονός ότι παρόλο που τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας του 
διαγωνισμού, στις κατηγορίες εργασιών «Α. Χωματουργικές εργασίες φορτωτή 
εκσκαφέα» και   «Β. Χωματουργικές εργασίες διαμορφωτήρα γαιών» 
κατατέθηκε τελικά προσφορά από ένα μόνο διαγωνιζόμενο ανά κατηγορία 
εργασίας. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στο ότι με τις τρέχουσες δυσχερείς 
οικονομικές συνθήκες δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμερες, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμό δημοσίου, αλλά και στη συνέχεια για την εκταμίευση της αμοιβής 
τους. 

 Το γεγονός ότι στην κατηγορία εργασίας «Β. Χωματουργικές εργασίες 
διαμορφωτήρα γαιών» η προσφερόμενη τιμή ανά ώρα εργασίας είναι ίδια με 
τον περσινό διαγωνισμό και σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης του 
διαγωνισμού της περιόδου 2014-2015  (34,65€/h  έναντι 42,85 €/h).  Επιπλέον 
είναι σημαντικά  χαμηλότερη της αντίστοιχης που ορίζεται στην υπ’αριθμ. 
3123/1-11-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και είναι για τη συγκεκριμένη κατηγορία μηχανήματος από  55-65€ /h . 
Τέλος από έλεγχο της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η τιμή της μελέτης (35€/h) 
είναι συγκριτικά με άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς δήμων ιδιαίτερα χαμηλή. 
Για παράδειγμα σε διαγωνισμό του Δήμου Καρπενησίου η τιμή ανά ώρα 
εργασίας για το ίδιο μηχάνημα έργου  είναι 40-45€/h, σε διαγωνισμό του Δήμου 
Σιντικής είναι από 50€/h και σε διαγωνισμό του Δήμου Σουφλίου 50€/h. 

 To γεγονός ότι στην κατηγορία εργασίας «Α. Χωματουργικές εργασίες φορτωτή 
εκσκαφέα» η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη του περσινού διαγωνισμού   
22,77€/h έναντι 13,8€/h παραμένει ωστόσο σημαντικά χαμηλότερη της 
αντίστοιχης που καθορίζεται στην υπ’αριθμ. 3123/1-11-2012 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία μηχανήματος 40€/h. Επιπλέον από έλεγχο της 
Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η τιμή της μελέτης (23€/h) είναι συγκριτικά με 
άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς δήμων ιδιαίτερα χαμηλή. Για παράδειγμα σε 
διαγωνισμό του Δήμου Καρπενησίου η τιμή ανά ώρα εργασίας για το ίδιο 
μηχάνημα έργου  είναι 35€, σε διαγωνισμό του Δήμου Σιντικής είναι από 50-

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=27399&tradingPartnerId=41200&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=zF2U5xTFCYZRO6_vtUihBw..
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65€/h ανάλογα με την ιπποδύναμη του μηχανήματος και σε διαγωνισμό του 
Δήμου Σουφλίου 50-53€/h ανάλογα με την ιπποδύναμη του μηχανήματος. 
 

εισηγείται ομόφωνα 
 

α. την κατακύρωση του διαγωνισμού ανά κατηγορία εργασίας στους κάτωθι 
διαγωνιζόμενους διότι προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή (η οποία αντιστοιχεί σε 
ακέραιο ποσοστό έκπτωσης):  

 

α/α Οικονομικός φορέας Κατηγορία εργασίας 
Προσφερόμενητι

μή (χωρίς ΦΠΑ) 

1 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

35.880,00 

2 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 
18.676,35 

3 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
37.320,03 

Επισημαίνεται ότι οι μοναδικές προσφορές των ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) κρίνονται 
ικανοποιητικές για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

β. την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου όσον αφορά την κατηγορία εργασίας 
«Δ. Εργασίες γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος» λόγω του ότι δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά  και δεδομένης της απροθυμίας ή αδυναμίας 
συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού για την εν λόγω κατηγορία εργασίας και 
την απευθείας ανάθεση της μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  Λαζαρίδης Λάζαρος            Λαλές Ευστράτιος             Σαμαρά Ιορδάνα 

      Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  
διαγωνισμού 

 

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

 Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό Νο2 του  διαγωνισμού της εργασίας 
 << Ανάθεση χωματουργικών  εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφο- 
ράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 –  2017 ( μέρος ) ως εξής:  

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=27399&tradingPartnerId=41200&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=zF2U5xTFCYZRO6_vtUihBw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=27399&tradingPartnerId=41200&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=zF2U5xTFCYZRO6_vtUihBw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=27399&tradingPartnerId=41200&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=zF2U5xTFCYZRO6_vtUihBw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25334&tradingPartnerId=36878&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=847600256&oapc=30&oas=dJqj2OgpvswdQeHcnz4Iwg..
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α/α Οικονομικός φορέας Κατηγορία εργασίας 
Προσφερόμενη 

τιμή (χωρίς ΦΠΑ) 

1 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

35.880,00 

2 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 
18.676,35 

3 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
37.320,03 

 

 Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό σε ότι αφορά την  κατηγορία  εργασίας « Δ. 
Εργασίες γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος» λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά και δεδομένης της απροθυμίας ή αδυναμίας συμμετοχής στη 
διαδικασία του διαγωνισμού για την εν λόγω κατηγορία εργασίας και την απευθείας 
ανάθεση της μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

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