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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  ∆Χ  για  τα  έτη 2015 –  2016  
( µερος ) >> 

 

     
             Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 12η  Ιουνίου  2015, ηµέρα   

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειο-
ψηφούντα  εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 
24079/09-06-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας, 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 6 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
2.    Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3.    Ηλιάδης Νικόλαος  
4.    Σολάκης Άγγελος 
5.    Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6.    Ζαχαριάδης  Παύλος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
 
      
 

      Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 
 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
προεδρεύων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 

ΑΔΑ: ΩΜ70Ω9Μ-ΣΦΕ



        Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, εισηγούµενος το 12ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 
23737/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σχετικά µε την 
«Κατακύρωση πρακτικού No 2  διαγωνισµού της εργασίας «Aνάθεση χωµατουργικών 
εργασιών µε χρήση µηχανηµά-των έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα 
έτη 2015 – 2016 (µέρος)», και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

 

            Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων αναφέρει ότι το ανωτέρω  έγγραφο της υπηρεσί- 

   ας έχει όπως παρακάτω :  

«Σε συνέχεια του µε αριθµ. πρωτ. 16784/24-04-2015 πρακτικού Νο1 του 
διαγωνισµού της εργασίας «Aνάθεση χωµατουργικών εργασιών µε χρήση 
µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2015 – 2016 
(µέρος)», που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 143/2015 (Α∆Α 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σας    διαβιβάζουµε συνηµµένα  το µε αριθµ. πρωτ. 23212/04-
06-2015 πρακτικό Νο2 του διαγωνισµού της ίδιας εργασίας, που αφορά στη διαδικασία 
ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών  και παρακαλούµε για την κατακύρωση 
αυτού.  

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

� για την κατηγορία εργασίας Α «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ» στον Άντζα Γεώργιο  (ΑΦΜ 110486393), µε προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης 40% .  Ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι   21.348,60€ 
χωρίς το ΦΠΑ και 26.258,78€ µε το ΦΠΑ. 

 

� για την κατηγορία εργασίας Β «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» στην Γιάγκου Ζωή (ΑΦΜ 045876607), µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1%. Ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 
13.340,25€ χωρίς το ΦΠΑ και 16.408,51€ µε το ΦΠΑ. 

 

� για την κατηγορία εργασίας Γ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» στον Σιδηρόπουλο Κοσµά (ΑΦΜ 044768162), µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1%. Ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 
26.091,45€ χωρίς το ΦΠΑ και 32.092,48€ µε το ΦΠΑ. 

 

� για την κατηγορία εργασίας ∆ «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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου»  

      

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 4-6-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Λαζαρίδης Λάζαρος 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Σαµαρά Ιορδάνα 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 

ΑΔΑ: ΩΜ70Ω9Μ-ΣΦΕ



6/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: Ω3ΖΡΩ9Μ-
ΙΣΛ) 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 
∆Χ για τα έτη 2015-2016 (µέρος)», συνολικού προϋπολογισµού ενενήντα επτά 
χιλιάδων επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και τρία λεπτά (97.737,03€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
υπ’αριθµ. 13535/30-3-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 8547.  

Σύµφωνα µε το Νο1/24-4-2015 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 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8088 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

2 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
8375 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
8346 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

4 
ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
7822 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

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 της ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf την 
εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υπογεγραµµένη. 
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: 
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Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς του 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 
περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» 
ψηφιακά υπογεγραµµένη. 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: 

 

ΑΔΑ: ΩΜ70Ω9Μ-ΣΦΕ



 

Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς του 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 
περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» 
ψηφιακά υπογεγραµµένη. Επισηµαίνεται, ότι η προσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε 
ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο 
είναι 6%. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του οποίου εξήχθη από το σύστηµα 
έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΜ70Ω9Μ-ΣΦΕ



 
 

Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς του ΑΝΤΖΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε 
µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά 
υπογεγραµµένη. Επισηµαίνεται, ότι η προσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο 
ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι 40 %. 
Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το επισυναπτόµενο 
ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του οποίου εξήχθη από το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, 
ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΜ70Ω9Μ-ΣΦΕ



 

 

 
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 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 

ΓΑΙΩΝ 

1% 

2 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 

1% 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 

- ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

6% 

4 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 

- ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

40% 

 

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
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• την υπ’ αριθ. 13535/30-3-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το µε αριθµό πρωτοκόλλου 16784/24-4-2014 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

• τις προσφερόµενες τιµές 

• το άρθρο 19 του Π∆ 28/80  

• το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καµία προσφορά για την κατηγορία εργασίας «∆. 
Εργασίες γερανού ή άλλου ανυψωτικού µηχανήµατος» 

• το ότι οι προσφερόµενες τιµές βρίσκονται εντός των ορίων του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού µελέτης.  

• Το γεγονός ότι παρόλο που τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας του 
διαγωνισµού, στην κατηγορία εργασίας «Β. Χωµατουργικές εργασίες 
διαµορφωτήρα γαιών» κατέθεσε τελικά προσφορά µόνο ένας διαγωνιζόµενος. 
Πιθανότατα, αυτό 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 
σηµαντικά χαµηλότερη της αντίστοιχης του διαγωνισµού της προηγούµενης 
χρονιάς (31,5 έναντι 42,85 ευρώ) και στην κατηγορία εργασίας «Γ. Εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών» η προσφερόµενη τιµή ανά ώρα 
εργασίας είναι αυξηµένη κατά 15,5% σε σχέση µε πέρυσι, παραµένει ωστόσο 
σηµαντικά χαµηλότερη (13,5 έναντι 50) της αντίστοιχης που καθορίζεται στην 
υπ’αριθµ. 3123/1-11-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

 

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 
Προσφερόµενη 
τιµή (χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

13.340,25 

2 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

26.091,45 

4 
ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

21.348,60 

 

Επισηµαίνεται ότι οι µοναδικές προσφορές των ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ κρίνονται ικανοποιητικές 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

β. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά την κατηγορία εργασίας 
«∆. Εργασίες γερανού ή άλλου ανυψωτικού µηχανήµατος» λόγω του ότι δεν 
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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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

      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 ∆Χ για τα έτη 2015 –  2016 ( µέρος ) ως εξής:  

 

α/α Οικονοµικός φορέας Κατηγορία εργασίας 
Προσφερόµενη 
τιµή (χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

13.340,25 

2 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

26.091,45 

4 
ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

21.348,60 

 

• Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό σε ότι αφορά την  κατηγορία  εργασίας « ∆. 
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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 

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