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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

654/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση πρακτικού δια- 

γωνισµού  << Εργασίες πρό-

ληψης και αντιπυρικής προ- 

στασίας στα περιαστικά άλση 

του ∆ήµου ∆ράµας >>  

 

     
    Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  
∆ευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του Προέδρου του, Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 47169/10-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή της, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτικό 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 8 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος(πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
8. Ζαχαριάδης Παύλος 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

 
 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  

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.   

 
 

ΑΔΑ: 7ΦΡΞΩ9Μ-Ν9Δ



Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 46466/02-09-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την  

κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού της εργασίας «Eργασίες �ρόληψης 
και αντι�υρικής �ροστασίας στα �εριαστικά άλση του ∆ήµου 
∆ράµας»  , και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :       

 

 Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκε το µε αριθµ. 
�ρωτ. 45729/28-08-2014 �ρακτικό του διαγωνισµού της ε�ιτρο�ής 
διαγωνισµού της ανωτέρω εργασίας , το ο�οίο έχει ό�ως 
�αρακάτω: 
 

                                   «  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
             
 Στη ∆ράµα στις 28/08/2014 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό µέλος της επιτροπής διαγωνισµού 
2. Σαµαρά Ιορδάνα, τακτικό µέλος της επιτροπής διαγωνισµού 
3.Μόσχου Αθανάσιος, αναπληρωµατικό µέλος, του µέλους  της 
επιτροπής Αρβανιτίδη Ευστράτιου  

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 
εργασία «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα 

περιαστικά άλση του ∆ήµου ∆ράµας», σύµφωνα µε την µε αρ. 17/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε εµπρόθεσµα τρεις (3) 
προσφορές  διαγωνιζοµένων. Με την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης 
προσφορών (ώρα 10.00π.µ.), προχωρήσαµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων όπως αυτά καταγράφηκαν ξεχωριστά για τον 
καθένα σε ειδικό έντυπο και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος 
πρακτικού,  τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς, εποµένως οι διαγωνιζόµενοι: 

1. ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
2. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

γίνονται όλοι δεκτοί στο διαγωνισµό.  
 

Στη συνέχεια  και αφού οι διαγωνιζόµενοι υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση 
ότι παραιτούνται του δικαιώµατος άσκησης ένστασης κατά της διαδικασίας 
ανοίγµατος και ελέγχου των προσφορών, προχωρήσαµε παρουσία των 
διαγωνιζοµένων  στο άνοιγµα των  οικονοµικών προσφορών, οι οποίες  έχουν  
όπως ακολουθεί: 

1. ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

- έκπτωση έξι τοις εκατό (6,00 %) 

2. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

- έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00 %) 
      3.   ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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- έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8,00 %) 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τις οικονοµικές προσφορές τις έκανε 
όλες δεκτές.  

Μετά τα παραπάνω προτείνουµε 

την κατακύρωση του διαγωνισµού για την εργασία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ∆ήµου ∆ράµας»  στον  
ΠΑΝΤΟΥΛΗ  ΦΩΤΙΟ µε προσφερόµενο ποσοστό  έκπτωσης οκτώ τοις εκατό 
(8,00 %). >> 
          
    Η Ο.Ε, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010 και αφού έλαβε υπόψη το 

έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και το πρακτικό της ε�ιτρο�ής 
διαγωνισµού 
 

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

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 45729 / 28 – 08 - 

2014 πρακτικό του διαγωνισµού της ε�ιτρο�ής διαγωνισµού για την 

εργασία : «Εργασίες πρόληψης και  αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά 
άλση του ∆ήµου ∆ράµας >> , προϋπολογισµού  18.400,00 €  χωρίς το Φ.Π.Α. 
και µε ΦΠΑ 22.632,00 € , στον Παντούλη Φώτιο ,  εργολάβο   Ε∆Ε Πρασίνου , 
µε ΑΦΜ 050232986 και προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις  
εκατό ( 8 % )  
 

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