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Αριθµός απόφασης:  376/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 

 

 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τετάρ-
τη και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά 
από την 45686/16-10-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δη-
µοσιεύθηκε 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 8 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μουρβετίδης Μιχαηλ 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και απουσίασε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
          Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασι-
λειάδης Αναστάσιος. 
 Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών κ. Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για το µ’ α-
ριθµ. πρωτ. 612 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας και απεχώρησε. 
          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, 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.           

Κατακύρωση πρακτικού διαγωνι-

σµού της εργασίας «Εκχιονισµός-

αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου 

∆ράµας για τη χειµερινή περίοδο 

Νοέµβριος 2015 – Απρίλιος 2016» 
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Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 10o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 45687/16-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού δια-
γωνισµού της εργασίας «Εκχιονισµός - αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη 
χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 2014 – Απρίλιος 2015» , και καλεί τα µέλη να αποφασί-
σουν σχετικά. 
 

        Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 

          «Σας    διαβιβάζουµε το µε αριθµ. πρωτ.45295/14-10-2015 πρακτικό του   διαγω-

νισµού της εργασίας «Εκχιονισµός αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη χει-
µερινή περίοδο Νοέµβριος 2015 – Απρίλιος 2016» και παρακαλούµε για την κατακύρω-

σή του και την ανάδειξη ως αναδόχου της εργασίας, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΦΜ 
099357235, µε ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%).  

Ο συµβατικός προϋπολογισµός της εργασίας  ανέρχεται σε 31.505,60 Ευρώ χω-

ρίς το Φ.Π.Α.,  και µε το Φ.Π.Α. σε 38751,89 Ευρώ.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 Στη ∆ράµα, σήµερα 14-10-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1) Κάργας Ζαχαρίας, αναπληρωµατικό µέλος 
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό µέλος 
3) Ταχταλή Σοφία, αναπληρωµατικό µέλος 
 
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 σφραγι-
σµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκχιονισµός – αποπαγοποίηση περιο-
χής ∆ήµου ∆ράµας για την χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 2015 – Απρίλιος 2016», 
συνολικού προϋπολογισµού τριάντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και σαρά-
ντα λεπτά (39.950,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στην υπ’αριθµ. 42220/28-9-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

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

. 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ – Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ 

2 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10 π.µ., ο 

Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η δι-
αδικασία της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά στοι-
χεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθη-
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καν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονογρά-
φησαν και σφραγίστηκαν. 

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

Κατόπιν η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ανακοινώθηκε στους συµµετέχοντες 
ότι και οι δύο προσφορές είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. Οι 
δύο συµµετέχοντες κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα προχωρήσουν σε υποβολή 
ένστασης. 

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

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ – Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ 1% 

2 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3% 

 

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 42220/28-9-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης  

• το άρθρο 19 του Π∆ 28/80  
εισηγείται οµόφωνα 

 

την κατακύρωση του διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκχιονισµός – 
αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για την χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 
2015 – Απρίλιος 2016» στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε ΑΦΜ 099357235 καθότι προσέφερε το µεγαλύ-
τερο ακέραιο θετικό ποσοστό έκπτωσης και η προσφορά που κατέθεσε είναι σύµφω-
νη µε τους όρους της διακήρυξης. 

Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης είναι 3% και κατά συνέπεια η προσφερό-
µενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 31.505,60 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η 
προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 38.751,89 €.  
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού α-
ναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                           Κάργας Ζαχαρίας 

 

                                           Λαλές Ευστράτιος 

 

                                                            Ταχταλή Σοφία 
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       Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβά-

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

και το από 3-12-2014 πρακτικό επαναληπτικού διαγωνισµού 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 
� Εγκρίνει και κατακυρώνει το υπ’ αριθµ. 45295/14-10-2014 πρακτικό διαγωνι-

σµού της εργασίας «Eκχιονισµός - αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη χει-

µερινή περίοδο Νοέµβριος 2015 - Απρίλιος 2016», ανάδοχο της εργασίας στην εταιρεία 

µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΦΜ 099357235, µε ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%). 

 

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