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                      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 16ης Ιουλίου 2015, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, µετά από την 29663/13-07-2015 γραπτή πρόσκληση του, 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. Μουρβετίδης Μιχαηλ 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
 
 

          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. 
πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        O κ. πρόεδρος, εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 29446/10-07-2015 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 
και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισµού για την 
ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε 
υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας», και καλεί αυτήν να 
αποφασίσει σχετικά. 

 

            Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω  έγγραφο της 
υπηρεσί- ας έχει όπως παρακάτω :  

«Σας αποστέλλουµε το πρακτικά Νο1 µε αριθµ. πρωτ. 28035/03-07-2015 και  το 
πρακτικό Νο2 µε αριθµ. πρωτ. 29086/08-07-2015 της επιτροπής διεξαγωγής του 
ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας “Tοποθέτηση χλοοτάπητα και 
αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου του ∆ήµου 
∆ράµας” (κατά των οποίων δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις), καθώς και το φάκελο της 
δηµοπρασίας και παρακαλούµε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
αρµοδίως: 

α) για την κατακύρωση  των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής 
διεξαγωγής διαγωνισµού της εργασίας “Tοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού 
συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας” .  

β) Για την ανάδειξη σύµφωνα µε το πρακτικό Νο 2, ως αναδόχου του 
διαγωνισµού  τον  ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ΑΦΜ 026757060, µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61%). Ο συµβατικός 
προϋπολογισµός της εργασίας  ανέρχεται σε 19024,20 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.,  και 
23399,77 µε το ΦΠΑ.» 
      

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 2-7-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Λαζαρίδης Λάζαρος 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Ταχταλή Σοφία 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 
6/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: Ω3ΖΡΩ9Μ-
ΙΣΛ) προχωρήσαµε στην διενέργεια του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της 
υπηρεσίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε 
υφιστάµενα πάρκα  και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας », συνολικού 
προϋπολογισµού πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα 
λεπτών (59.999,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στην υπ’αριθµ. 25020/16-6-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν 
δέκα προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους: 

. 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Ο.Ε. 
2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
3 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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4 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
5 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
6 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
7 ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

8 ΚΑΙΤΕΤΖΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
9 ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10 ΠΑΠΠΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία 
της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 
στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 
βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 
µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 
έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών η επιτροπή  διαπίστωσε ότι οι προσφορές που είναι πλήρεις και 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Ο.Ε. 
2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
3 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
4 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
7 ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
9 ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10 ΠΑΠΠΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

Όσον αφορά την προσφορά του ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
αυτή απορρίπτεται για τους παρακάτω λόγους: 

 

� Το αντίγραφο ποινικού µητρώου έχει ηµεροµηνία έκδοσης 4.2.2015 ενώ 
σύµφωνα µε την παράγραφο β) του άρθρου 9 της διακήρυξης το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 

� Στην υπ’ αριθµ 45406/26-6-2015 εγγυητική επιστολή συµµετοχής που 
κατέθεσε στο φάκελο προσφοράς αναφέρεται ότι: «Το παραπάνω ποσό 
τηρούµε στη διάθεση σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς ένσταση ή 
αντίρρηση, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση 
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµων 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εµάς και µετά την 
επιστροφή σε µας της παρούσας.» ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 
που προβλέπεται στο άρθρο 15 της διακήρυξης είναι µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες. Επίσης, δεν αναφέρεται η σχετική δηµοσίευση της περίληψης 
διακήρυξης (αριθµ. πρωτοκόλλου). 

 

Όσον αφορά την προσφορά του ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, αυτή απορρίπτεται για τον παρακάτω λόγο: 
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� Στην υπ’αριθµ 64875/25-6-2015 εγγυητική επιστολή συµµετοχής που 
κατέθεσε στο φάκελο προσφοράς αναφέρεται ότι: «Το παραπάνω ποσό 
τηρούµε στη διάθεση σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς ένσταση ή 
αντίρρηση, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση 
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµων 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εµάς και µετά την 
επιστροφή σε µας της παρούσας.» ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 
που προβλέπεται στο άρθρο 15 της διακήρυξης είναι µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες. Επίσης, δεν αναφέρεται η σχετική δηµοσίευση της περίληψης 
διακήρυξης (αριθµ. πρωτοκόλλου). 

 

Όσον αφορά την προσφορά του ΚΑΙΤΕΤΖΙ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, αυτή απορρίπτεται για τον παρακάτω λόγο: 

 

�  Στην υπ’αριθµ 64873/25-6-2015 εγγυητική επιστολή συµµετοχής που 
κατέθεσε στο φάκελο προσφοράς αναφέρεται ότι: «Το παραπάνω ποσό 
τηρούµε στη διάθεση σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς ένσταση ή 
αντίρρηση, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση 
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµων 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εµάς και µετά την 
επιστροφή σε µας της παρούσας.» ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 
που προβλέπεται στο άρθρο 15 της διακήρυξης είναι µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες. Επίσης, δεν αναφέρεται η σχετική δηµοσίευση της περίληψης 
διακήρυξης (αριθµ. πρωτοκόλλου). 

 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» θα 
πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους 
διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για 
την υποβολή ενστάσεων. 
              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 

α. την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των παρακάτω 
διαγωνιζοµένων: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 
1 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Ο.Ε. 
2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
3 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

4 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
7 ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
9 ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10 ΠΑΠΠΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

β. την απόρριψη των παρακάτω προσφορών  για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
αναλυτικά ανωτέρω: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 
5 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
6 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
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8 ΚΑΙΤΕΤΖΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

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. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 8-7-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Λαζαρίδης Λάζαρος 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Ταχταλή Σοφία 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 
6/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: Ω3ΖΡΩ9Μ-
ΙΣΛ) προχωρήσαµε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του πρόχειρου 
δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας 
«Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα  

και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας», συνολικού προϋπολογισµού πενήντα 
εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτών (59.999,40 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
υπ’αριθµ. 25020/16-6-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Σύµφωνα µε το υπ’αριθµ. 28035/3-7-2015 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού, οι προσφορές οι οποίες είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης είναι οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 
1 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Ο.Ε. 
2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
3 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
4 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

7 ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
9 ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10 ΠΑΠΠΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της υπ’αριθµ. 25020/16-6-2015 διακήρυξης του 
∆ηµάρχου ορίζεται ότι:  «Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε 
το µεγαλύτερο θετικό ακέραιο ποσοστό έκπτωσης, σε περίπτωση δε, κατά την 
οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει το ίδιο ποσοστό γίνεται κλήρωση 
µεταξύ αυτών.» 

 Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών 
των προαναφερόµενων διαγωνιζόµενων και κατέγραψε το προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Ο.Ε. 43% 
2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 61% 
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3 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 42% 
4 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 21% 
7 ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28% 
9 ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12% 

10 ΠΑΠΠΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 41% 
 

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 25020/16-6-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το µε αριθµό πρωτοκόλλου 28035/3-7-2015 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

• την προσφερόµενη τιµή 

• το άρθρο 19 του Π∆ 28/80  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την κατακύρωση του διαγωνισµού «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού 

συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα  και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας» 

στον ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καθότι προσέφερε το µεγαλύτερο 

θετικό ακέραιο ποσοστό έκπτωσης και η προσφορά που κατέθεσε είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης. 

Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης είναι 61% και κατά συνέπεια η 
προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 19.024,20 €, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 23.399,77 €.  
 

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: 

 

      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  το πρακτικό Νο 1 της 3ης -07-2015 καθώς και το πρακτικό Νο 2 της 8ης-

07-2015 και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εργασίας «Tοποθέτηση χλοοτάπητα και 
αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου του ∆ήµου 
∆ράµας», στον ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καθότι προσέφερε το 

µεγαλύτερο θετικό ακέραιο ποσοστό έκπτωσης και η προσφορά που κατέθεσε είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης  

 

        Η προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 19.024,20 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 
των 23.399,77 € 
 

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