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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης /26-07-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

159/2016 ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και
πρακτικού Νο 2 της επιτροπής
διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρω
σης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του
Δήμου Δράμας»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26ης Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , μετά από
την 28202/22-07-2016 γραπτή πρόσκλησή του, 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 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Ηλιάδης Νικόλαος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και δεν παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.
Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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O κ. πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 28034/22-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σχετικά με την «Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού
Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για
την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντι-πυρικής προστασίας της Δ.Ε.
Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας», και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας
έχει όπως παρακάτω :
«Σας αποστέλλουμε το πρακτικά Νο1 με αριθμ. πρωτ. 27203/15-07-2016 και το
πρακτικό Νο2 με αριθμ. πρωτ. 27803/20-07-2016 της επιτροπής του ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»
(κατά των οποίων δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις), καθώς και το φάκελο της
δημοπρασίας και παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
αρμοδίως:
α) Για την κατακύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής
διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της
Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας».
β) Για την ανάδειξη σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2, ως αναδόχου του
διαγωνισμού τον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με ΑΦΜ 050232986, με
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Ο συμβατικός
προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 8931,80 € χωρίς το Φ.Π.Α., και
11075,43 € με το ΦΠΑ.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1
Στη Δράμα, σήμερα 15-7-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Λαζαρίδης Λάζαρος

2) Λαλές Ευστράτιος

3) Σαμαρά Ιορδάνα

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
453/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 7Δ7ΖΩ9ΜΘΒΩ) προχωρήσαμε στη διενέργεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου
Δράμας», συνολικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.966,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 24284/27-6-2016 διακήρυξη του
Δημάρχου.
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν έξι
προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόμενους:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
MSG ΕΜ ΕΣ ΤΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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3
4
5
6

ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος
δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόμενων, εξέτασε τα εξωτερικά
στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο
βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής και ο
φάκελος οικονομικής προσφοράς τα οποία μονογράφησαν.
Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε μυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον
έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των
δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές που είναι πλήρεις και
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης είναι οι ακόλουθες:
Α/Α
2
3
4

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Όσον αφορά την προσφορά της MSG ΕΜ ΕΣ ΤΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αυτή απορρίπτεται για τους
παρακάτω λόγους:
 Η εγγύηση συμμετοχής δεν συντάχθηκε σύμφωνα με το συνημμένο στην
διακήρυξη υπόδειγμα (παράγραφος 2.2 της διακήρυξης).
 Στις υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφει ο Πρόεδρος της εταιρείας δεν
αναγράφεται η φράση «Ως νόμιμος εκπρόσωπους της MSG ΕΜ ΕΣ ΤΖΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
 Δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ότι το ειδικό
επάγγελμα σχετίζεται µε το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης εργασίας
και επίσης δεν προσκομίστηκε πτυχίο ΜΕΕΠ του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για
εξειδικευμένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή πτυχίο Εργοληπτών
Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του πρώην υπουργείου Γεωργίας.
Συγκεκριμένα στο υπ’αριθμ. 3204/14-7-2016 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου
Δράμας αναφέρονται ως αντικείμενα τα εξής: «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΑΠΟ 31-72014) – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ 12-92014) – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟ 4-5-2015) το οποίο και σαφέστατα
δεν σχετίζεται µε το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης εργασίας (άρθρο
1 της διακήρυξης). Επιπλέον, δεν προκύπτει συνάφεια του σκοπού της
εταιρείας (άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) µε το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης εργασίας.
Όσον αφορά την προσφορά του ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, αυτή
απορρίπτεται για τον παρακάτω λόγο:
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 Προσκόμισε εγγύηση για ποσό 241,00 ευρώ το οποίο είναι μικρότερο του
προβλεπόμενου από την διακήρυξη (241,40 ευρώ - άρθρο 2.2 της διακήρυξης).
Όσον αφορά την προσφορά της ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ,
αυτή απορρίπτεται για τον παρακάτω λόγο:
 Προσκόμισε εγγύηση για ποσό 241,00 ευρώ το οποίο είναι μικρότερο του
προβλεπόμενου από την διακήρυξη (241,40 ευρώ - άρθρο 2.2 της διακήρυξης).
Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» θα πραγματοποιηθεί
την ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους μετά την
πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων
(παράγραφος 3.5 της διακήρυξης).
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή
εισηγείται ομόφωνα
α. την συμμετοχή
διαγωνιζομένων:
Α/Α
2
3
4

στο

επόμενο

στάδιο

του

διαγωνισμού

των

παρακάτω

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

β. την απόρριψη των προσφορών των παρακάτω διαγωνιζομένων για τους λόγους
που αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω:
Α/Α
1
5
6

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
MSG ΕΜ ΕΣ ΤΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λαζαρίδης Λάζαρος

Λαλές Ευστράτιος

Σαμαρά Ιορδάνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2
Στη Δράμα, σήμερα 20-07-2016 και ώρα 12:20μ.μ., οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Κάργας Ζαχαρίας, αναπληρωτής του τακτικού μέλους Λαζαρίδη Λάζαρου
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό μέλος
3) Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
453/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, προχωρήσαμε
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στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας», συνολικού
προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα
λεπτών (14.966,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην υπ’αριθμ. 24284/27-06-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 27203/15-07-2016 πρακτικό Νο1 της επιτροπής
διαγωνισμού, οι προσφορές οι οποίες είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης είναι οι ακόλουθες:
Α/Α
2
3
4

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’αριθμ. 24284/27-6-2016 διακήρυξης του
Δημάρχου ορίζεται ότι: «Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, με την
υποβολή ενιαίου ακέραιου θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Σε
περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.»
Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
των προαναφερόμενων διαγωνιζόμενων και κατέγραψε το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

2
3
4

ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
26%
12%
8%

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:





την υπ’ αριθ. 24284/27-6-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου.
το με αριθμό πρωτοκόλλου 27203/15-07-2016 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
την προσφερόμενη τιμή
το άρθρο 19 του ΠΔ 28/80

εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της
υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου,
του Δήμου Δράμας» στον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με ΑΦΜ
050232986 καθότι προσέφερε το μεγαλύτερο ενιαίο ακέραιο θετικό ποσοστό
έκπτωσης και η προσφορά που κατέθεσε είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι 26% και κατά συνέπεια η
προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 8.931,80 €, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 11.075,43 €.

ΑΔΑ: 77ΝΗΩ9Μ-5Β8

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάργας Ζαχαρίας

Λαλές Ευστράτιος

Σαμαρά Ιορδάνα

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του
διαγωνισμού

Αποφασίζει


ομόφωνα

Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της 15ης-07-2016 καθώς και το πρακτικό Νο 2 της
20ης-07-2016 και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης
και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας», στον
ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ καθότι προσέφερε το μεγαλύτερο θετικό
ακέραιο ποσοστό έκπτωσης και η προσφορά που κατέθεσε είναι σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης.
Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 8.931,80 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 11.075,43 €.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

