
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 416/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 21ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 24-7-2014 

Θέµα  99ο  : Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισµού της εργασίας <<             
Ανάθεση χωµατουργικών εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και 
µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2014 –  2015 ( µέρος ) >>.  
 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24η του µηνός  και ώρα 11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. 
∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 38859/18-7-2014 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 
που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10. 
Ο κ.Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε και 
παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ. 
Ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε και 
παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 
πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γρηγορίου Κυριάκος  Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 99ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 38701/18-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου  το οποίο λέει τα εξής: 

Θέµα: Κατακύρωση πρακτικού No 2  διαγωνισµού της εργασίας «Aνάθεση 
χωµατουργικών εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε 

φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2014 – 2015 (µέρος)».  

Σε συνέχεια του µε αριθµ. πρωτ. 15335/11-03-2014 πρακτικού Νο1 του διαγωνισµού 

της εργασίας «Aνάθεση χωµατουργικών εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και 

µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2014 – 2015 (µέρος)», που εγκρίθηκε µε την 

αριθµ. 100/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σας    διαβιβάζουµε συνηµµένα  το µε 



αριθµ. πρωτ. 38345/16-07-2014 πρακτικό Νο2 του διαγωνισµού της ίδιας εργασίας που αφορά 

στη διαδικασία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών  και παρακαλούµε για την 

κατακύρωση αυτού. Σύµφωνα µε αυτό προτείνεται η κατακύρωση της εργασίας  στους 

παρακάτω: 

� για φορτωτή εκσκαφέα στον Παπαδόπουλο Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), µε 

προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

� για φορτωτή εκσκαφέα µε σφύρα στον Παπαδόπουλο Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), 

µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

� για φορτωτή εκσκαφέα µε καταστροφέα στον Παπαδόπουλο Αναστάσιο (ΑΦΜ 

044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας διακόσια σαράντα ευρώ 

(240,00€) 

� για φορτηγό αυτοκίνητο  ∆Χ ανατρεπόµενο στον Σιδηρόπουλο Κοσµά (ΑΦΜ 

044768162), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας εβδοµήντα εννέα ευρώ και 

ενενήντα λεπτά  (79,90€) 

� για διαµορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ) στην Γιάγκου Ζωή (ΑΦΜ 045876607),  µε 

προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας τριακόσια ευρώ (300,00€) 

 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό Νο   2  του διαγωνισµού το οποίο έχει ως 
εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2 

 

            Στη ∆ράµα στις 16/07/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.µ., οι παρακάτω 

υπογράφοντες 

1. Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό µέλος 

2. Σαµαρά Ιορδάνα, τακτικό µέλος 

3. Μόσχου Αθανάσιος, αναπληρωµατικό µέλος του Αρβανιτίδη Ευστράτιου 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού για την εργασία «Ανάθεση 

χωµατουργικών εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε 

φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2014-2015 (µέρος)», σύµφωνα µε την µε αρ. 17/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισµού 

της παραπάνω εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης των ενστάσεων κατά του πρακτικού του πρώτου µέρους 

της διαδικασίας (πρακτικό Νο 1 µε αρ πρωτ. 13554/5-3-2014 που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 

100/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στο 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, παρουσία  των συµµετεχόντων που  οι προσφορές τους 

έγιναν δεκτές, και οι  οποίοι κλήθηκαν  εγγράφως µε το µε αρ πρωτ 38070/15-07-2014 έγγραφό 

της . Όλοι οι συµµετέχοντες ήταν παρόντες κατά τη διαδικασία ανοίγµατος των οικονοµικών 

προσφορών οι οποίες έχουν όπως ακολουθεί: 

1) Προσφορά Νο 2 – ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, τιµή ανά ηµέρα εργασίας για : 

▪ Φορτωτή – εκσκαφέα   : εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

▪ Φορτωτή – εκσκαφέα µε σφύρα : εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

▪ Φορτωτή - εκσκαφέα  µε καταστροφέα : διακόσια σαράντα ευρώ (240,00€) 

 

2)   Προσφορά Νο 5 – ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, τιµή ανά ηµέρα εργασίας για : 

▪ Φορτηγό  ανατρεπόµενο ∆Χ  : εβδοµήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά  (79,90€) 

 

3)   Προσφορά Νο 6 – ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ, τιµή ανά ηµέρα εργασίας για : 

▪ Γκρεϊντερ  : τριακόσια ευρώ (300,00€) 

 



      Η επιτροπή αφού έλεγξε όλες τις οικονοµικές προσφορές τις έκανε δεκτές. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνουµε 

� Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτωτή εκσκαφέα στον Παπαδόπουλο 

Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας εκατόν 

ογδόντα ευρώ (180,00€) 

� Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτωτή εκσκαφέα µε σφύρα στον 

Παπαδόπουλο Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα 

εργασίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

� Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτωτή εκσκαφέα µε καταστροφέα στον 

Παπαδόπουλο Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα 

εργασίας διακόσια σαράντα ευρώ (240,00€) 

� Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτηγό αυτοκίνητο  ∆Χ ανατρεπόµενο στον 

Σιδηρόπουλο Κοσµά (ΑΦΜ 044768162), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας 

εβδοµήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά  (79,90€) 

� Την κατακύρωση του διαγωνισµού για διαµορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ) στην Γιάγκου 

Ζωή (ΑΦΜ 045876607),  µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας τριακόσια ευρώ 

(300,00€) 

 

Ενστάσεις κατά του παρόντος πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού υποβάλλονται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4.3 της διακήρυξης, µέχρι την επόµενη από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή µέχρι και  την 

Πέµπτη 17 Ιουλίου 2014. 

           Η επιτροπή  

         1.Λαζαρίδης Λάζαρος ,2.   Σαµαρά Ιορδάνα , 3.   Μόσχου Αθανάσιο  

 
                    

       Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  διαγωνισµού 

 
 

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

1.Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό Νο2 του διαγωνισµού της εργασίας <<             
Ανάθεση χωµατουργικών εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και 
µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2014 –  2015 ( µέρος ) ως εξής:  
 
 
-Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτωτή εκσκαφέα στον Παπαδόπουλο Αναστάσιο 

(ΑΦΜ 044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας εκατόν ογδόντα ευρώ 

(180,00€) 
 

-Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτωτή εκσκαφέα µε σφύρα στον Παπαδόπουλο 

Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας εκατόν ογδόντα 

ευρώ (180,00€) 

 

-Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτωτή εκσκαφέα µε καταστροφέα στον 

Παπαδόπουλο Αναστάσιο (ΑΦΜ 044149492), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας 

διακόσια σαράντα ευρώ (240,00€) 



-Την κατακύρωση του διαγωνισµού για φορτηγό αυτοκίνητο  ∆Χ ανατρεπόµενο στον 

Σιδηρόπουλο Κοσµά (ΑΦΜ 044768162), µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας 

εβδοµήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά  (79,90€) 

 

-Την κατακύρωση του διαγωνισµού για διαµορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ) στην Γιάγκου Ζωή 

(ΑΦΜ 045876607),  µε προσφερόµενη τιµή ανά ηµέρα εργασίας τριακόσια ευρώ (300,00€) 

 

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 416/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


