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∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθµός απόφασης: 119 /2015 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Απριλίου  2015, ηµέρα   Τετάρτη και 
ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την προεδρία 
του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 14405/03-04-2015 γραπτή πρό-
σκληση του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα 
µέλη της Επιτροπής, 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. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
 
 
      
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την α-

πουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μι-
χαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, γραµµα-
τέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη 
της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κα-
θώς και στα έκτακτα.   

Κατακύρωση των πρακτικών του δια-
γωνισµού για την εργασία :«ΥΓΕΙΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
Προϋπολογισµού 63.046,00€ (χωρίς 
ΦΠΑ) 
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Ο κ. Αντιπρόεδρος εισάγοντας το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 13564/30-03-2015 έγγραφο της ∆/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνι-
σµού για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισµού 
53.046,00€ (χωρίς ΦΠΑ)», και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως πα-
ρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ. :   

              1)  Το από 26-03-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού. 

               2)  Το από 30-03-2015 No 2 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού. 
 

       Σας αποστέλλουµε τον φάκελο του ανοικτού συνοπτικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού της  26-03-

2015 για την εργασία «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων» µε τα πρακτικά  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και πα-

ρακαλούµε να αποφασίσετε  για την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη «'Αντζα Γεώργιο» µε Α.Φ.Μ. 

110486393, εγκρίνοντας τα παραπάνω πρακτικά.  

Ο µειοδότης «'Αντζας Γεώργιος»προσέφερε µε την οικονοµική του προσφορά έκπτωση 10% (δέκα τοις 

εκατό) επί του προϋπολογισµού 53.046,00 € της εργασίας, µε το ποσό της σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του 

∆ήµου ∆ράµας και του παραπάνω αναδόχου να ανέρχεται στο ποσό των 47.741,40 € .  

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες»  
 

Το από 26-03-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 26-3-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Μόσχου Αθανάσιος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της ερ-

γασίας «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 49/2015 Απόφαση της Οικονο-

µικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α:ΩΘΩΓΩ9Μ-ΓΑΑ) προχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού 

δηµόσιου συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανά-

θεση της εργασίας «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ράµας για µέρος του έτους 2015, σύµφω-

να µε τους  όρους δηµοπράτησης όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την 88/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-

πής. 
 

 Κατατέθηκε εµπρόθεσµα οι ακόλουθες προσφορές: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Καλτσίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

2 Άντζας Γεώργιος του Αθανασίου 

3 Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 

Την ώρα 10.00 π.µ. κηρύξαµε τη λήξη παράδοσης των προσφορών σύµφωνα µε τους όρους της δια-

κήρυξης.  Στη συνέχεια, προχωρήσαµε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονο-

µικής προσφοράς. Η επιτροπή προέβη κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφο-

ρών και εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας. Τα δικαιολογητι-

κά συµµετοχής των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καταγράφηκαν στο σχετικό πίνακα πρακτικού του διαγω-

νισµού. Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση και έλεγχο, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τρεις διαγωνιζόµενοι υπέ-

βαλαν πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη και µε τα κατωτέρω ποσοστά έκ-

πτωσης: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Ποσοστό έκπτωσης 

1 Καλτσίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 5% 

2 Άντζας Γεώργιος του Αθανασίου 10% 

3 Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 3% 
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Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργήθηκε ευθύς αµέσως µετά το πέρας της ως άνω δηµόσιας 

συνεδρίασης, αποσφραγίστηκε και πραγµατοποιήθηκε έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι του Άντζα Γεώργιου του Αθανασίου. Η 

τεχνική του προσφορά κρίθηκε ως κανονική.  

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Άντζας Γεώργιος του Αθανασίου είναι ο πρώτος σε 

κατάταξη µειοδότης και εισηγείται οµόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν µε ποσοστό έκπτω-

σης 10% µετά τις απαραίτητες διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται στην διακήρυξη και την ισχύουσα νοµο-

θεσία. 
 

Το από 30-03-2015 No 2 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 30-3-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Μόσχου Αθανάσιος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της ερ-

γασίας «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 49/2015 Απόφαση της Οικονο-

µικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α:ΩΘΩΓΩ9Μ-ΓΑΑ) προχωρήσαµε στον έλεγχο των δικαιολογητι-

κών κατακύρωσης που προσκόµισε ο Άντζας Γεώργιος του Αθανασίου, ο πρώτος σε κατάταξη µειοδότης 

σύµφωνα µε το από 26-3-2015 πρακτικό µας, µετά από την υπ’αριθµ. 13368/27-3-2015 πρόσκληση της 

∆/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 Η επιτροπή µετά από την πραγµατοποίηση του απαιτούµενου ελέγχου επί των δικαιολογητικών κατα-

κύρωσης διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τον χρόνο κοινοποίησης της προ-

αναφερόµενης έγγραφης ειδοποίησης και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’αριθµ. 10926/11-3-2015 ∆ιακήρυ-

ξης του ∆ηµάρχου ∆ράµας. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

 την κατακύρωση του διαγωνισµού στον Άντζα Γεώργιο του Αθανασίου µε ποσοστό έκπτωσης 10%. 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώ-

θηκε, υπογράφεται. 
 

Σχετικό µε το θέµα, το 14838/07-04-2015 έγγραφο της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, το οποίο 

έχει όπως παρακάτω: 
 

     «Σε συνέχεια του εγγράφου της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης µε αριθµό πρωτοκόλλου 13564/30-

03-2015 και λαµβάνοντας συµπληρωµατικά υπόψη την από 07-04-2015 συµπληρωµατική  εισήγηση της  

Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, παρακαλούµε να λάβετε τα παραπάνω υπόψη σας  για την κατακύρωση ή µη του πρα-

κτικού του διαγωνισµού. 

Λόγω του επείγοντος της εργασίας «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων»  (η ισχύουσα σύµβαση λήγει την 07-

04-2015) και της σοβαρότητας του θέµατος, καθόσον η οµαλή λειτουργία της εν λόγω εργασίας άπτεται άµεσα 

της δηµόσιας υγείας, προτείνουµε : 

1. σε περίπτωση µη κατακύρωσης του πρακτικού την επανάληψη του ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου µειο-

δοτικού διαγωνισµού «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων» µε τροποποιηµένους όρους (διαφοροποίηση 

προϋπολογισµού κ.α.) βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Π.∆. 28/80 και   

2. ανεξαρτήτως της κατακύρωσης ή µη του πρακτικού µέχρι την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

εν λόγω εργασίας από τον επαναληπτικό διαγωνισµό, την εκτέλεση της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµά-

των µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114Α΄/23-12-2008), όπως αυτή προσετέθη µε την παρ. 

13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ263Α΄/23-12-2008.  
 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες »     
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Με το ανωτέρω έγγραφο, στάλθηκε η 17865/7/4/2015 συµπληρωµατική εισήγηση της επιτροπής δι-

αγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων», η οποία έχει όπως παρα-

κάτω: 
     

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 26-3-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Μόσχου Αθανάσιος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της εργα-

σίας «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 49/2015 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α:ΩΘΩΓΩ9Μ-ΓΑΑ) προχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού δηµόσιου 

συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εργασί-

ας «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ράµας για µέρος του έτους 2015, σύµφωνα µε τους  όρους 

δηµοπράτησης όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την 88/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επί των οποίων 

δεν υπεβλήθη καµία ένσταση από τους διαγωνιζόµενους. 

 Η επιτροπή προέβη κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και εν 

συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας όπως προβλέπονταν στην διακή-

ρυξη. Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση και έλεγχο, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τρεις διαγωνιζόµενοι υπέβαλαν 

πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη και µε τα κατωτέρω ποσοστά έκπτωσης: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Ποσοστό έκπτωσης 

1 Καλτσίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 5% 

2 Άντζας Γεώργιος του Αθανασίου 10% 

3 Χρυσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 3% 
 

Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργήθηκε ευθύς αµέσως µετά το πέρας της ως άνω δηµόσιας 

συνεδρίασης, αποσφραγίστηκε και πραγµατοποιήθηκε έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας της τεχνικής προ-

σφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι του Άντζα Γεώργιου του Αθανασίου. Η τεχνική 

του προσφορά κρίθηκε ως κανονική.  

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγήθηκε προς την οικονοµική επιτροπή την κατακύρωση του διαγω-

νισµού στον Άντζα Γεώργιο του Αθανασίου. Επισηµαίνεται ότι επί του πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης δεν 

υπεβλήθη καµία ένσταση από τους διαγωνιζόµενους. 

Με το από 3/4/2015 έγγραφο του (µεταγενέστερο του χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο προβλέπεται 

η υποβολή ένστασης) προς την οικονοµική επιτροπή το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας ο κ. Καλτσίδης 

Κωνσταντίνος αναφέρει ότι, κατά την άποψη του, η Οικονοµική Επιτροπή δεν πρέπει να προβεί στην κατακύρω-

ση του διαγωνισµού στον κ. Άντζα Γεώργιο δεδοµένου ότι «…κατέθεσε φορτηγό ανατρεπόµενο ιδιωτικής χρήσης 

τρίτου προσώπου και όχι δικό του µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΑΝ 2637, γεγονός που σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

νόµου (την οποία σας επισυνάπτω παρ. 1.30.) απαγορεύεται» 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισµού κρίνει σκόπιµο να  ενηµερώσει την οικονοµική επι-

τροπή σχετικά µε τα ακόλουθα: 
 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 2.1. «∆ικαίωµα συµµετοχής» της υπ’αριθµ διακήρυξης του ∆ηµάρχου ό-

ρίζεται ότι: «∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:  …… Οι δικαιούµενοι συµµετοχής 

θα πρέπει να: - πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2 - αποδεικνύουν ότι 

είναι ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων που εµφανίζονται στο παράρτηµα Γ, ή προσκο-

µίζουν υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του µηχανήµατος ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµε-

νος αναδειχθεί ανάδοχος θα του διαθέσει (στον ανάδοχο) το συγκεκριµένο όχηµα για την εκτέ-

λεση της εργασίας». 

� Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η διακήρυξη συνιστά κανονιστική πράξη της αρχής που την 

εκδίδει και κατά συνέπεια δεσµεύεται από αυτήν. Εξάλλου και η νοµολογία του Συµβουλίου της 

επικρατείας στο θέµα αυτό, παραµένει πάγια, καθώς ορίζει ότι η διακήρυξη αποτελεί το κανονι-

στικό πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγεται η όλη διαδικασία ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων 

και µάλιστα ότι έχουν ισχύ κανονιστικών ρυθµίσεων όλοι οι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι ερ-

µηνεύονται πάντα σύµφωνα µε το νόµο, όντας δεσµευτικοί για την αναθέτουσα αρχή. 

� Σύµφωνα µε το υπ’αριθµ. Γ5/29829/2313/14-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών µε θέµα «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του 
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ν.3446/2006» αναφέρεται ότι «…1.30 Παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον επαγγελµατία υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυ-

κλοφορίας και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο ή να µεταφέρει εµπορεύµατα 

άλλου έστω και δωρεάν. Εξαίρεση αποτελεί η παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ σε κοινοπραξία 

στην οποία συµµετέχει από την αρχή ο ιδιοκτήτης του. Η τήρηση των ανωτέρω  αποδεικνύεται 

από τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν την κάθε µεταφορά (δελτίο αποστολής)…..» 

� Στο φάκελο δικαιολογητικών του κ. Άντζα Γεώργιου συµπεριλαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση του 

κ. Χατζηλαζάρου Κωνσταντίνου σύµφωνα µε την οποία «Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 

Άντζας Γεώργιος του Αθανασίου αναδειχθεί ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονο-

µική ταφή απορριµάτων» του ∆ήµου ∆ράµας θα του διαθέσω για την εκτέλεση της εργασίας αυ-

τής το εξής όχηµα φορτηγό MERCEDES 3535 µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΑΝ 2637 ιδιοκτησίας 

µου». Σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΑΝ 2637 

προκύπτει ότι αυτό είναι ιδιωτικής χρήσεως. 

� Σύµφωνα µε το Αρθρο 21 «Έγκρισις - Ακύρωσις. Επανάληψις δηµοπρασίας» του Π∆ 28/80 ορί-

ζεται ότι: «2.Η δι' ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

ακυρούται λόγω παρατύπου διεξαγωγής αυτής, εφ'όσον εκ της παρατύπου διεξαγωγής επηρεάζε-

ται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Οµοίως ακυρούται η δι' ενσφραγίστων προσφορών δηµο-

πρασία, εάν αποδεδειγµένως προκύπτη συννενόησις ή συµπαιγνία των διαγωνισθέντων προς 

ανάληψιν του έργου ή προµηθείας άνευ πραγµατικού συναγωνισµού. Η επί της δηµοπρασίας ε-

πιτροπή εις τας άνω περιπτώσεις εκθέτει εν λεπτοµερεία εις το πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως 

ταύτα υπέπεσαν εις την αντίληψίν της, ως και την γνώµην της επ' αυτών.» 
 

Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω σηµεία: 
 

� ∆εν υπεβλήθη ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισµού 

� Η κατακύρωση του διαγωνισµού στον πρώτο µειοδότη συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία 

εκτέλεσης της εργασίας διότι δεν είναι δυνατή η νόµιµη χρήση του φορτηγού ιδιωτικής χρή-

σης µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΑΝ 2637, ιδιοκτησίας του κ. Χατζηλαζάρου Κωνσταντίνου 

και, επιπλέον, σε αυτό το στάδιο δεν είναι πλέον εφικτή η τροποποίηση της προσφοράς του 

µειοδότη 

� Η επιτροπή δεν θα είχε εισηγηθεί την κατακύρωση του διαγωνισµού στο κ. Άντζα Γεώργιο 

σε περίπτωση που είχε γνώση των περιορισµών που υφίστανται στην παραχώρηση της χρή-

σης των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης. 

η επιτροπή εισηγείται όπως η οικονοµική επιτροπή αποφασίσει την ακύρωση του διαγωνισµού» 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και όλων των ανωτέρω 
 

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ∆ήλωσε Παρών 
Ο κύριος Χαραλαµπίδης Ανδρέας ∆ήλωσε Παρών 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

• Την µη κατακύρωση  των πρακτικών Νο 1 / 26-03-2015 και Νο 2/ 26-03-2015 του 
διαγωνισµού για την εργασία :«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  προϋπολογι-
σµού 53.046,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

• Την επανάληψη ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ερ-
γασία «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων», µε τροποποιηµένους όρους (διαφοροποίηση 
προϋπολογισµού κ.α.) βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Π.∆. 28/80.   

 
• Την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονοµική Ταφή Απορ-
ριµµάτων» , µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114Α΄/23-12-2008), όπως αυτή προσετέθη µε την παρ. 13 του άρ-
θρου 21 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ263Α΄/23-12-2008, έως την ανάδειξη αναδόχου για την ε-
κτέλεση της εν λόγω εργασίας από τον επαναληπτικό διαγωνισµό. 
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           Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 

 

 

ΑΔΑ: 702ΤΩ9Μ-4Α5


		2015-04-15T10:00:13+0300
	Athens




