
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  52/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 6ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 20-2-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 20η του µηνός  Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
10105/17-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μλεκάνης Μιχαήλ      
Γρηγορίου Κυριάκος    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»  το οποίο 
κατά  την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της  
κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
 
Η Ο.Ε. (ή Ε.Π.Ζ.) αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� 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 για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 



 
 

   
  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ και 
κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την 
επίλυσή του.  

 

ΘΕΜΑ 8ο (έκτακτο) Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ και κατακύρωση 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ». 
 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην ηµερήσια 
διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 10854/20-2-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, το οποίο λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ  :   Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» 

        

Σας διαβιβάζουµε τα πρακτικά Ι και ΙΙ µε αρ πρωτ. 9401/13-02-2014 και 

10298/18-02-2014 αντίστοιχα του διαγωνισµού της εργασίας του θέµατος, κατά των 

οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και παρακαλούµε για την έγκρισή τους και 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού  στον Παντούλη Φώτιο (ΑΦΜ 

050232986) µε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%). 

  Ο συµβατικός προϋπολογισµός της εργασίας  ανέρχεται σε 114.064,35 Ευρώ χωρίς 

το Φ.Π.Α.,  το οποίο είναι 26.234,81 Ευρώ. 
            

Στη συνέχεια σας διαβάζω τα πρακτικά του διαγωνισµού τα οποία έχουν ως 
εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

 

            Στη ∆ράµα στις 12/02/2013 ηµέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 

1. Λαζαρίδης Λάζαρος  

2. Σαµαρά Ιορδάνα 

3. Αρβανιτίδης Ευστράτιος  

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού για την εργασία 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ», σύµφωνα µε την µε αρ. 17/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε εµπρόθεσµα έξι (6) προσφορές  

διαγωνιζοµένων.  Με την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 

10.30΄), προχωρήσαµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 

διαγωνιζοµένων, για τους οποίους προέκυψαν τα εξής: 

 

1. Προσφορά Νο 1 – ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε, δε γίνεται δεκτή 

διότι στα δικαιολογητικά για την απόδειξη εµπειρίας περιλαµβάνονται 

συµβάσεις και τιµολόγια µε τη ∆ΕΗ Α.Ε και τη ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε, που δεν είναι 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο (ζ) του 

άρθρου 10  της διακήρυξης. Χωρίς αυτά δε συµπληρώνει το απαιτούµενο 

ποσό για την απόδειξη εµπειρίας (προϋπολογισµός µελέτης). 



 
 

   
  

 

2. Προσφορά Νο 2 – ΜΠΟΥΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, δε γίνεται δεκτή διότι:  

α) δεν προσκόµισε πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, όπως - επί 

ποινή αποκλεισµού - ορίζει η διακήρυξη ότι πρέπει να προσκοµιστεί (τα 

δικαιολογητικά   των παραγράφων α), β), γ), η) και θ) υποβάλλονται επί 

ποινής αποκλεισµού σε πρωτότυπα.)  

β) µε τα προσκοµιζόµενα αποδεικτικά εµπειρίας (συµβάσεις-τιµολόγια-

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) δε συµπληρώνεται το απαιτούµενο ποσό για 

την απόδειξή της (υπέβαλε συµβάσεις µε µη ∆ηµόσιες Υπηρεσίες) και δεν 

προσκόµισε για όλες τις περιπτώσεις ταυτόχρονα συµβάσεις-τιµολόγια-

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο (ζ) του 

άρθρου 10  της διακήρυξης. 

3. Προσφορά Νο 3 – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ,  δε γίνεται δεκτή γιατί στην εγγυητική επιστολή 

που προσκοµίστηκε αναγράφεται ο αρχικός αριθµός περίληψης διακήρυξης 

και όχι της ορθής επανάληψης. 

4. Προσφορά Νο 4 – Ε. ΜΟΥΡΑΣ & Σια Ο.Ε., δε γίνεται δεκτή διότι: 

α) δεν υπέβαλε ατοµική ασφαλιστική ενηµερότητα 

β) δεν προσκόµισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη 

εµπειρίας (υπέβαλε σύµβαση µικτότερη του ύψους που απαιτείται). 

5. Προσφορά Νο 5 – ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, γίνεται δεκτή. 

6. Προσφορά Νο 6 – ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ν. – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Φ. Ο.Ε., δε γίνεται 

δεκτή διότι: 

α) στην εγγυητική επιστολή που προσκοµίστηκε αναγράφεται ο αρχικός 

αριθµός περίληψης διακήρυξης και όχι της ορθής επανάληψης. 

β) στην υπεύθυνη δήλωση πουθενά δεν αναφέρεται ότι η προσφορά του 

ισχύει για διάστηµα 180 ηµερών όπως ρητά – επί ποινή αποκλεισµού – 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος (η). 

 

      Μετά τα παραπάνω, ενστάσεις επί του πρακτικού, οι οποίες θα απευθύνονται στον 

πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού, δύναται να υποβληθούν µέχρι την Παρασκευή 

14 Φεβρουαρίου 2014.  

                    

 Η επιτροπή  

1.Λαζαρίδης Λάζαρος , 2. Σαµαρά Ιορδάνα ,  3. Αρβανιτίδης Ευστράτιος  

                                              

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο II 

 

            Στη ∆ράµα σήµερα 18/02/2014 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 

1. Λαζαρίδης Λάζαρος  

2. Σαµαρά Ιορδάνα 

3. Αρβανιτίδης Ευστράτιος  

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού  για την εργασία 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ», σύµφωνα µε την µε αρ. 17/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, και σε συνέχεια του πρακτικού Νο I, προχωρήσαµε στο 

άνοιγµα της µοναδικής  δεκτής οικονοµικής προσφοράς, η οποία  έχει  όπως 

ακολουθεί: 

 

      Προσφορά 1 – (ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ), έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%) 

 

        



 
 

   
  

 

                                                  Μετά τα παραπάνω 

 

                                                        Προτείνουµε 

 

       Την κατακύρωση του διαγωνισµού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ» στον Παντούλη Φώτιο µε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%).  

       Η προσφορά κρίνεται ικανοποιητική διότι σε σχέση µε τα ποσοστά έκπτωσης της 

ίδιας εργασίας σε προγενέστερα έτη δεν παρατηρούνται µεγάλες µεταβολές. 

      Ενστάσεις επί του πρακτικού, οι οποίες θα απευθύνονται στον πρόεδρο της 

επιτροπής διαγωνισµού, δύναται να υποβληθούν µέχρι την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 

2014.  

                   

 Η επιτροπή  

1.Λαζαρίδης Λάζαρος , 2. Σαµαρά Ιορδάνα ,  3. Αρβανιτίδης Ευστράτιος  

 

 
       Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο 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 τα πρακτικά Ι και ΙΙ  του διαγωνισµού της 
εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» µε ανάδοχο τον Παντούλη 
Φώτιο µε ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις εκατό ( 8%) και κατά του οποίου 
δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 52/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


