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Αριθµός απόφασης:  798/2014 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 
 
 

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 9 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα  Τρίτη και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε%ιτρο%ή ∆. ∆ράµας, µετά α%ό την 65043/05-
12-2014 γρα%τή %ρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
%ου δόθηκε σε καθένα α%ό τα µέλη της Ε%ιτρο%ής, µε α%οδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  
 
       Αφού δια%ιστώθηκε νόµιµη α%αρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν %αρόντα 
7 µέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (%ρόεδρος) 
2. Καραµ%ατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Πα%αδό%ουλος Γεώργιος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ζαχαριάδης Παύλος 
7. Ηλιό%ουλος Στέργιος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.         Ηλιάδης Νικόλαος 
2.         Χαραλαµ%ίδης Ανδρέας                         

 
 
Το τακτικό µέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την α%ουσία του και 
έτσι κλήθηκε και %αρευρέθη το ε%όµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την α%ουσία του 
και έτσι κλήθηκε και %αρευρέθη το ε%όµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιό%ουλος Στέργιος. 
 
Με την %αρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υ%αλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας, γραµµα-
τέως  της Οικονοµικής Ε%ιτρο%ής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη α%όφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Κατακύρωση �ρακτικών του ανοι-

κτού διαγωνισµού µε κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για  

την ανάθεση εργασιών καθαριότη-

τας δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 

∆ράµας. 

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



 
Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας  το 6o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  %αρουσιάζει στα µέλη 

της ε%ιτρο%ής το υ%΄ αριθµ. 64858/04-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υ%ηρεσιών του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας, σχετικά µε την Κατακύρωση %ρακτικών του ανοικτού διαγω-
νισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για  την ανάθεση εργασιών καθαριότητας 
δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ράµας, και καλεί τα µέλη να α%οφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει ό%ως %αρακάτω: 
Σχετ:  
α) Η µε αριθµό 209/2014 α�όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας. 
β) Η µε αριθµό 677/2014 α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής ∆ήµου ∆ράµας.  
         Σας στέλνουµε το φάκελο δικαιολογητικών του α�ό 20/11/2014 ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων» ∆ήµου 
∆ράµας κατά το χρονικό διάστηµα α�ό 01/01/2015 έως 31/12/2015 και τα �ρακτικά  Νο1 και Νο2 των συ-
νεδριάσεων της ε�ιτρο�ής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού ο ο�οίος διεξήχθη µε χρήση της �λατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής 
�ύλης www.promitheus.gov.gr 
Α�ό τη διενέργεια του διαγωνισµού αναδείχθηκε µειοδότης η Πάντσιου Ελισάβετ (Α.Φ.Μ. 047198479 ) 
της ο�οίας η οικονοµική �ροσφορά ανέρχεται στο �οσό των 202.950,00 Ευρώ, συµ�εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. ετησίως, ενώ ο αρχικός �ροϋ�ολογισµός είναι 205.000,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.  
Παρακαλούµε για την κατακύρωση του α�οτελέσµατος του διαγωνισµού και τη συγκρότηση τριµελούς ε�ι-
τρο�ής  (τακτικά και ανα�ληρωµατικά µέλη) α�οτελούµενης α�ό υ�αλλήλους του ∆ήµου για την αξιολό-
γηση της �οσότητας-�οιότητας των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών του αναδόχου σύµφωνα µε την �αρ. 5.3  της 
∆ιακήρυξης .     
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 26-11-2014 και ώρα 10:00, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Καρβουνίδου Βασιλική 

 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών των εργασιών  της ∆ιεύθυν-

σης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2014 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 24/2014 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α:ΒΙΨΗΩ9Μ-9ΘΡ) προχωρήσα-

µε στη διενέργεια του δηµόσιου ανοικτού  διαγωνισµού για την ανάθεση των εργασιών καθαριό-

τητας των δηµοτικών κτιρίων µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα 

όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ. 57892/3-11-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστή-

µατος τον αριθµό 2655. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα 

µε τη ∆ιακήρυξη, η 20-11-2014 και ώρα 17:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-

σφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 2655 και διαπίστωσε ότι, 

αφενός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υπο-

βληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές 

από τους παρακάτω οικονοµικούς φορείς:  

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



 

α/α Προµηθευτής 
Ηµ/νία & ώρα  

Υποβολής προσφοράς 

1 Τσελεµπή Βαρβάρα 20/11/2014 & 10:35:25 

2 Πάντσιου Ελισάβετ 20/11/2014 & 16:27:23 

 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής κα-

ταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 

τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειµένου να αποσφραγι-

σθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των 

διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκε-

κριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 

των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Επι-

σηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα 

µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του ∆ι-

αγωνισµού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ειδικότερα των υποφακέλων 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος: 

 

α/α Προµηθευτής 
Α/Α  προσφοράς  

συστήµατος 

1 Πάντσιου Ελισάβετ 1783 

2 Τσελεµπή Βαρβάρα 1784 

 

Επίσης, αναφορικά µε το περιεχόµενο των προσφορών η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτές 

περιελάµβαναν τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και διάφορα επισυναπτό-

µενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστηµα και έχουν, ανα-

λυτικά για κάθε µία προσφορά, ως εξής: 

 

Α. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προσφοράς συ-

στήµατος 1783 που υποβλήθηκε από την Πάντσιου Ελισάβετ: 

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



 
 

  

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



 
 
Α. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προσφοράς συ-

στήµατος 1784 που υποβλήθηκε από την Τσελεµπή Βαρβάρα: 

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



 
 
 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



Με το υπ’αριθµ. 62937/25-11-2014 διαβιβαστικό έγγραφό της η Πάντσιου Ελισάβετ 

προσκόµισε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 

την ίδια. 

Με το υπ’αριθµ. 62939/25-11-2014 διαβιβαστικό έγγραφό της η Τσελεµπή Βαρβάρα 

προσκόµισε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 

την ίδια. 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  διαπίστωσε ότι ένας 

εκ των διαγωνιζοµένων δεν υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην προσφορά της Τσελεµπή Βαρβάρας, η επιτροπή διαπί-

στωσε ότι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια δεν φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή όπως ορίζεται στις παραγράφους 1.6. και 3.1.1. της ∆ιακήρυξης. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή διαπίστωσε:  

• ότι η προσφορά της Πάντσιου Ελισάβετ είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης και  

• ότι η προσφορά της Τσελεµπή Βαρβάρας δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυ-

ξης για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για τους διαγωνιζόµενους των οποίων οι προ-

σφορές κρίνονται αποδεκτές θα αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί 

σε αυτούς µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την υποβολή ενστά-

σεων. 

               

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  

 

εισηγείται οµόφωνα 

α. την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού της Πάντσιου Ελισάβετ και 

β. την απόρριψη της προσφοράς της Τσελεµπή Βαρβάρας για το λόγο ότι τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή όπως ορίζε-

ται στις παραγράφους 1.6. και 3.1.1. της ∆ιακήρυξης. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώ-

σθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 2-12-2014 και ώρα 10:00, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Καρβουνίδου Βασιλική 

 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών των εργασιών  της ∆ιεύθυν-

σης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2014 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 24/2014 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α:ΒΙΨΗΩ9Μ-9ΘΡ) προχωρήσα-

µε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού  διαγωνισµού για 

την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

ΑΔΑ: ΩΜΟΕΩ9Μ-ΡΞΒ



χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ. 57892/3-11-2014 διακήρυξη 

του ∆ηµάρχου.  

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστή-

µατος τον αριθµό 2655.  

Σύµφωνα µε το Νο1/26-11-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, η µοναδική προ-

σφορά που είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης είναι αυτή της Πάντσιου 

Ελισάβετ. Επιπλέον, η προσφορά της Τσελεµπή Βαρβάρας κρίθηκε ως απορριπτέα δεδοµένου 

ότι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είχαν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια δεν έφεραν ψηφια-

κή υπογραφή όπως ορίζεται στις παραγράφους 1.6. και 3.1.1. της ∆ιακήρυξης. Για το λόγο αυτό 

και µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την υποβολή των ενστά-

σεων και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση, η επιτροπή συνδέθηκε στο 

σύστηµα µε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρό-

σβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 2655 και προέβη στον αποκλεισµό της διαγωνι-

ζόµενης Τσελεµπή Βαρβάρας. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω προσφορά έφερε τον παρακάτω α-

ναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: 

 

α/α Προµηθευτής 
Α/Α  προσφοράς συ-

στήµατος 

1 Τσελεµπή Βαρβάρα 1784 

 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονο-

µική προσφοράς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Στη συνέχεια τα µέλη της 

Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειµένου να 

αποσφραγισθεί η οικονοµική προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης 

στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), η οικονοµική προσφορά 

αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 

της µοναδικής προσφοράς που συµµετέχει σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού µε αποτέλεσµα 

να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό του. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω προσφο-

ρά έφερε τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: 

 

α/α Προµηθευτής 
Α/Α  προσφοράς συ-

στήµατος 

1 Πάντσιου Ελισάβετ 1783 

 

Επίσης, αναφορικά µε το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς η Επιτροπή επισηµαί-

νει ότι αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευ-

τή» και τον πίνακα οικονοµικής ανάλυσης του παραρτήµατος ∆ της διακήρυξης ψηφιακά υπο-

γεγραµµένα από τη διαγωνιζόµενη. Επισηµαίνεται ότι στον πίνακα ανάλυσης οικονοµικής προ-

σφοράς αναφέρονταν (µε την προβλεπόµενη από τον πίνακα ανάπτυξη), όλα τα επί µέρους κό-

στη και ιδιαίτερα το κόστος εργατικών των προσφερόµενων υπηρεσιών και οι κρατήσεις υπέρ 

τρίτων. Το κόστος των εργατικών δεν υπολείπονταν  του ελάχιστου νοµίµου (βάσει των ισχυου-

σών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και της εν ισχύ Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας). Ο 

πίνακας οικονοµικής προσφοράς εµφάνιζε την τιµή της προσφερόµενης υπηρεσίας τόσο ανά µή-

να, όσο και στο σύνολο των δώδεκα µηνών. 
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Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το επισυναπτόµενο ηλεκτρο-

νικό αρχείο, η ονοµασία του οποίου εξήχθη από το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 
 

 
          

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

• την υπ’ αριθ. 57892/3-11-2014 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το από 26-11-2014 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• την προσφερόµενη τιµή 

• το άρθρο 19 του Π∆ 28/80  

• το ότι η προσφερόµενη τιµή βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικά προϋπολογιζόµε-

νου ποσού ύψους 205,000.00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

• Το γεγονός ότι παρόλο που τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας του διαγωνισµού και 

υπήρξε σχετικό ενδιαφέρον, κατέθεσαν τελικά προσφορά µόνο δύο διαγωνιζόµενοι. Πι-

θανότατα, αυτό οφείλεται στο ότι, µε τις τρέχουσες δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες, δεν 

υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες, απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε διαγωνισµό δηµοσίου, αλλά και στη συνέχεια για 

την εκταµίευση της αµοιβής τους. 

• Το γεγονός ότι στον αντίστοιχο διαγωνισµό του προηγουµένου έτους η προσφερθείσα 

(τεκµαρτή) έκπτωση επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού υπήρξε µι-

κρότερη (0,57% έναντι 1% του τρέχοντος διαγωνισµού). 

 

εισηγείται οµόφωνα 

την κατακύρωση του διαγωνισµού «ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων» στην 

Πάντσιου Ελισάβετ καθόσον η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική για τους λόγους 

που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω. 
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Η προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € ετησίως, µη συµπεριλαµβα-

νοµένου του ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 202.950,00 € 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώ-

σθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η Οικονοµική Ε%ιτρο%ή, µετά α%ό συζήτηση και ανταλλαγή α%όψεων και λαµβάνοντας υ%ό-

ψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υ%ηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 
� Εγκρίνει και κατακυρώνει τα %ρακτικά 1 (α%ό 26-11-2014) και 2 (α%ό 2-12-2014) 
του ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση ερ-

γασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ράµας µε ανάδοχο την Πάντσιου Ελι-
σάβετ (Α.Φ.Μ. 047198479), για το χρονικό διάστηµα α%ό 01-01-2015 έως 31-12-2015, καθόσον 
η %ροσφορά %ου κατέθεσε κρίνεται ικανο%οιητική. Η %ροσφερόµενη τιµή ανέρχεται 
στο %οσό των 165.000,00 € ετησίως, µη συµ%εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η %ροσφερό-
µενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο %οσό των 202.950,00 €. 
� Συγκροτεί τριµελή ε%ιτρο%ή, α%οτελούµενη α%ό υ%αλλήλους του ∆ήµου, για την α-
ξιολόγηση της %οσότητας-%οιότητας των %αρεχοµένων υ%ηρεσιών, ως εξής: 
Τακτικά µέλη 
1. Αρβανιτίδης Ευστράτιος, ΠΕ Τεχνολόγων Γεωλόγων  

2. Λαλές Ευστράτιος , ΠΕ Γεο%όνων 

3. Οικονόµου Φαίδρα, ∆Ε ∆ιοικητικών 

Ανα�ληρωµατικά µέλη 

1.  Αθανασίου Αιµίλιος, ΠΕ ∆ιοικητικών  

2.    Χασερό%ουλος Αναστάσιος, ∆Ε ∆ιοικητικών 

3.    Σαµαρά Ιορδάνα, ΠΕ ∆ασολόγων 

         

Την ενέργεια %ου %ρέ%ει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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