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        Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02η  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα   Πα-
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την α-
ριθμ. πρωτ. 49376/29-11-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χρι-
στόδουλου Δημάρχου Δράμας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επι-
τροπής, 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. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Ηλιάδης Νικόλαος  

    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Παπαδόπουλος Γεώργιος  
    3.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

          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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
       
             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 
 
 

Έγκριση του πρακτικού Νο 4 της επι-

τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισμού α-

νάθεσης της εργασίας  «Εκχιονισμός 

– αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 

Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νο-

έμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» και κα-

τακύρωση του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: Ω6ΚΧΩ9Μ-ΓΣΛ



 
        Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, α-
ποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα , « Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 4 της επιτροπής 
διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της ερ-
γασίας  «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμε-
ρινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» και κατακύρωση του διαγωνισμού 
.» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.  

 

                  Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’  αριθμ. 
49472 / 29 -11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Δρά-
μας, το οποίο έχει όπως παρακάτω 
 

     «Με την  αριθμ. 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε ως 

προσωρινός ανάδοχος της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 
Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» η εταιρεία MSG 
Α.Ε. 
 Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ 
αριθ. πρωτ 46668/14-11-2016 πρόσκληση   να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από 
το άρθρο 11 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε με αίτηση  (αρ. πρωτ. 48648/23-11-2016)  στην 
υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών  εμπρόθεσμα. 
 Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 49385/29-11-2016 πρακτικό Νο 4 αφού 
προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχό 
τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στην ανωτέρω εταιρεία. 
 Σε συνέχεια όλων των παραπάνω  παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά 
με τα παρακάτω: 

1. Την έγκριση του πρακτικού Νο 4 (αριθμ.πρωτ. 49385/29-11-2016), της επιτροπής 
διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της 
εργασίας  «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» 

2. Την κατακύρωση   του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εκχιονισμός – 
αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 
2016 – Απρίλιος 2017», στην εταιρεία MSG Α.Ε., διότι προσκόμισε όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης  και προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  που είναι 
31600,00 Ευρώ και με το  ΦΠΑ 24% είναι 39184,00 Ευρώ. 
 

 To θέμα είναι αναγκαίο να συζητηθεί ως έκτακτο στην συνεδρίαση της 02-
12-2016 Οικονομικής Επιτροπής, διότι αφορά σε διαγωνιστική διαδικασία για την 
ανάθεση εργασίας σχετικά με τον εκχιονισμό και την αποπαγοποίηση της περιο-
χής του Δήμου κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο που επίσημα ορίζεται από 
την 1η Νοεμβρίου ως 15 Απριλίου. Δεδομένου ότι υπήρξε καθυστέρηση στην δη-
μοπράτηση της εργασίας λόγω αλλαγής της νομοθεσίας στην ανάθεση των δημο-
σίων συμβάσεων έργων, μελετών , προμηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) και 
το γεγονός  ότι έχουμε ξεπεράσει την ημερομηνία έναρξης της χειμερινής περιόδου 
και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες  είναι ανησυχητικές για την επικράτηση δυ-
σμενών συνθηκών (χιονοπτώσεις, παγετός), ιδιαίτερα στην περιοχή της ΔΕ Σιδη-
ρονέρου, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των δημοτών μας, για τους  λόγους αυτούς  
παρακαλούμε  να συμπεριληφθεί το θέμα ως έκτακτο στην συνεδρίαση της 02-12-
2016 Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΔΑ: Ω6ΚΧΩ9Μ-ΓΣΛ



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4   
 

 Στην Δράμα σήμερα την 29-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 206/2016 απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής. 
 Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό μέλος 
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3) Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος 
 Με το υπ’ αριθ. 43854/26-10-2016 πρακτικό, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 
ανάδειξη της εταιρείας MSG Α.Ε, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της υπη-
ρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περί-
οδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» (αρ. πρωτ. διακήρυξης 38596/27-09-2016). 
 Με την υπ΄αριθ. 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το α-
νωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε 
με την υπ’ αριθ. πρωτ 46668/14-11-2016 πρόσκληση   να προσκομίσει σε σφραγισμένο 
φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπό-
μενα από το άρθρο 11 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στον 
προσωρινό ανάδοχο την 14-11-2016. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε με αίτηση  (αρ. 
πρωτ. 48648/23-11-2016)  στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών  ε-
μπρόθεσμα. 
 Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω 
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  
 Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο 
είναι τα ακόλουθα: 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αρ. πρωτ. 22408/09-11-2016) για τον Κουτογλίδη 
Γεώργιο, μέλος του ΔΣ της εταιρείας MSG Α.Ε. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου  (αρ. πρωτ. 11935/12-10-2016) για τον Κλειώτη 
Δημήτριο, πρόεδρος  του ΔΣ της εταιρείας MSG Α.Ε. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου  (αρ. πρωτ. 13931/22-11-2016) για τον Λαζαρίδη 
Γεώργιο, μέλος του ΔΣ της εταιρείας MSG Α.Ε. 

 Πιστοποιητικό πρωτοδικείου (αρ. πρωτ. 3131/04-10-2016) περί μη πτώχευσης , 
παύσης εργασιών, πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής διαχείρισης, 
διαδικασία συνδιαλλαγής, ειδικής εκκαθάρισης και κοινής εκκαθάρισης 

 Το υπ΄ αριθμ. 4310/26-10-2016 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Δράμας 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ (αρ. πρωτ. 476586/17-11-
2016) 

 Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε (αρ. πρωτ. 1430296/17-10-2016) ότι έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές για τον Κλειώτη Δημήτριο, πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της  εταιρείας MSG Α.Ε. 

 Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία MSG Α.Ε (αρ. πρωτ. 62607037/17-11-
2016 

 Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για το ΜΕ 68181ΙΧ (Γκρέιντερ) 

ΑΔΑ: Ω6ΚΧΩ9Μ-ΓΣΛ



 Το από 07-07-2016 σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας για την 
καταβολή του τέλους μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας για το ΜΕ 68181ΙΧ 
(Γκρέιντερ) και το αριθμ. 4757/08-07-2016 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Δράμας. 

 Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για το ΜΕ67795 ΙΧ (αλατοδιανομέας με λεπίδα) 

 Αντίγραφο πληρωμής τελών  έτους 2016 για το  ΜΕ67795 ΙΧ 

 Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για το ΜΕ69343 ΙΧ (αλατοδιανομέας με λεπίδα) 

 Αντίγραφο πληρωμής τελών  έτους 2016 για το  ΜΕ69343 ΙΧ 

 Αντίγραφο άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου του Κυριακόπουλου Χαράλαμπου 
για μηχανήματα έργου της Ομάδας Α'  3ης ειδικότητας (3.5 γκρέιντερ) 

 Αντίγραφο άδειας μηχανοδηγού χειριστή (ΠΔ 31/1990) μηχανημάτων έργου του 
GENCI MINGO τάξης Α' ομάδας Ι (4. εκχιονιστικά οχήματα – μηχανήματα παντός 
τύπου) 

 Αντίγραφο άδειας μηχανοδηγού χειριστή (ΠΔ 31/1990) μηχανημάτων έργου του 
Πετρίδη Ηλία τάξης Α' ομάδας Ι (4. εκχιονιστικά οχήματα – μηχανήματα παντός 
τύπου) 

 Από τον έλεγχο των προσκομιθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε  ότι ο προ-
σωρινός ανάδοχος έφερε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα  άρθρο το 
άρθρο 11 της οικείας διακήρυξης και δεν προκύπτει λόγος έκπτωσής του.  
Βάσει των παραπάνω η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα προς την Οικονομική επιτροπή: 

 την κατακύρωση του διαγωνισμού της εργασίας  «Εκχιονισμός  - αποπαγοποίηση 
περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 
2017» στην εταιρεία ΜSG Α.Ε., διότι προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης  και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική  άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  που είναι 31.600,00 Ευρώ και 
με το  ΦΠΑ 24% είναι 39.184,00 Ευρώ. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανα-
γνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  Λαζαρίδης Λάζαρος          Λαλές Ευστράτιος         Σαμαρά Ιορδάνα 

       Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνο-

ντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το έγγραφο της υπηρεσίας και 

το από 29-11-2016 πρακτικό του διαγωνισμού. 

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

 Εγκρίνει και κατακυρώνει το υπ’ αριθμ. 29-11-2016 πρακτικό διαγωνισμού της 

εργασίας «Eκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή πε-

ρίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017», ανάδοχο της εργασίας στην εταιρεία με την ε-

πωνυμία «ΜSG Α.Ε.,» και ΑΦΜ  997411033, καθόσον πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική  άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  που είναι 31.600,00 Ευρώ και με 

το  ΦΠΑ 24% είναι 39.184,00 Ευρώ. 
 

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

ΑΔΑ: Ω6ΚΧΩ9Μ-ΓΣΛ
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