
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  220/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 19ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 9-7-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 9η του µηνός  Ιουλίου 2014 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
35897/03-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  Νικολαίδης Φώτης 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
  
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο   του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
 

   Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού της εργασίας ) Έγκριση του πρακτικού διαγωνισµού για την 
εργασία << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ >> προϋπολογισµού 
43.000,00 ( µε Φ.Π.Α. ) , το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί 
κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του . 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προεδρεύοντα,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού της εργασίας << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 



ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ >> προϋπολογισµού 43.000,00 ( µε Φ.Π.Α. )  πριν την 
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας , λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 
 
ΘΕΜΑ 1ο (έκτακτο) Έγκριση του πρακτικού διαγωνισµού για την εργασία 
<< ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ >> προϋπολογισµού  
43.000,00 ( µε Φ.Π.Α. )  
  
           Ο    προεδρεύων εισηγούµενος το 1ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια   διάταξη  παρουσιάζει στα µέλη το αριθµ. πρωτ. 35952/04-7-2014 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  το οποίο λέει τα 
εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του πρακτικού  διαγωνισµού  για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισµού 43.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.) . 

 
ΣΧΕΤ.: Το από 02-07-2014 µε αρ. πρ. 35598  πρακτικό της Eπιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 
 

       Σας στέλνουµε  το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε αρ. πρ. 35598/02-
07-2014 και παρακαλούµε  για την έγκριση του.  

Σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  η οικονοµική 
προσφορά του εργολάβου δηµοσίων έργων  Καλτσίδη Κων/νου µε έκπτωση 52 % 
(πενήντα δυο τοις εκατό) θεωρείται συµφέρουσα.  

      

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό του διαγωνισµού που 
έχει ως εξής: 

                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
            Στη ∆ράµα 02/07/2014, ηµέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
1.  Γεωργούδης Γεώργιος, τακτικό µέλος,  
2. Σαµαρά Ιορδάνα, αναπληρωµατικό µέλος, του µέλους της επιτροπής Λαλέ 
Ευστράτιου  
3. Μαυρίδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε την 
µε αρ. 17/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε για την εργασία 
«Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» µε αριθµό διακήρυξης 32602/17-06-2014, 
εµπρόθεσµα τρεις (3) προσφορές  διαγωνιζοµένων. Με την πάροδο της προθεσµίας 
κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00π.µ), προχωρήσαµε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων,  τα οποία ευρέθησαν να έχουν 
καλώς, εποµένως οι διαγωνιζόµενοι: 

1. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
2. ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3. ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό.  
Στη συνέχεια οι διαγωνιζόµενοι υπέβαλαν στην επιτροπή διαγωνισµού 

υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την οποία δεν προτίθενται να υποβάλλουν 
ενστάσεις κατά του πρακτικού του διαγωνισµού και για τον λόγο αυτό προχωρήσαµε 
στο άνοιγµα των  οικονοµικών προσφορών, οι οποίες  έχουν  όπως ακολουθεί: 



1.  ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
- έκπτωση τριάντα τρία τοις εκατό (33,00 %) 

2. ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

- έκπτωση πενήντα δύο τοις εκατό (52,00 %) 
    3.   ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
            - έκπτωση είκοσι επτά τοις εκατό (27,00%) 
 

-                                                      Μετά τα παραπάνω 
 

Προτείνουµε την κατακύρωση του διαγωνισµού για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » στον ΚΑΛΤΣΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  µε προσφερόµενη 
έκπτωση, πενήντα δύο τοις εκατό (52,00 %). 
Η επιτροπή         
1.  Γεωργούδης Γεώργιος                  

 
2.  Σαµαρά Ιορδάνα        

                                               
3.  Μαυρίδης ∆ηµήτριος   
                  
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων   

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

 
1. Εγκρίνει και κατακυρώνει  το πρακτικό του διαγωνισµού για την εργασία 
: << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ >> προϋπολογισµού  
43.000,00 ( µε Φ.Π.Α. ) στον ΚΑΛΤΣΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ µε προσφερόµενη 
έκπτωση , πενήντα δύο τοις εκατό (52,00 %). 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 220/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       
 


