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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης /12-09-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός απόφασης: 192 /2016

ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού για την εργασία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισμού 19.838,71 €
(χωρίς Φ.Π.Α.).

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας,
υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα εν
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 35096/05-01-2016 γραπτή
πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, 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.

Ηλιάδης Νικόλαος
Σολάκης Αγγελος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Ζαχαριάδη Παύλο
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

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. Μουρβετίδης
Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. προεδρεύων κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Μετά από πρόταση του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, Σολάκη Αγγελου, προεδρεύων ως πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα «Κατακύρωση
του πρακτικού του διαγωνισμού για την εργασία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισμού 19.939,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.).» θεωρηθεί κατεπείγον
και συζητηθεί ως δεύτερο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων , παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ.
35712/12-09-2015 έγγραφο της Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Δράμας, το
οποίο έχει όπως παρακάτω:
ΣΧΕΤ. : α) Το από 35029/07-09-2016 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού με τον φάκελο του
διαγωνισμού .

Σας αποστέλλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον φάκελο του ανοικτού
πρόxειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της 06-09-2016 για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με την Επιτροπή Διαγωνισμού να εισηγείται την κατακύρωση
του :
 ομάδας 1
«Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο
σύστημα δ/νσης κ.α.» προϋπολογισμού 17.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
στον Βασιλειάδη Ιορδάνη Συνεργείο – Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 029234230) με
ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών τρία επί τις εκατό (3%).


ομάδας 2

«Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών» προϋπολογισμού 2.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

στον Σαρίδη Ηρακλή Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 156508094) που προσέφερε Οικονομική Προσφορά με ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών τρία κόμα σα
ράντα πέντε επί τις εκατό (3,45%).
Μετά τα παραπάνω καλείστε να λάβετε απόφαση :
αποκλειστικά για την κατακύρωση της ομάδας 1
«Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο
σύστημα δ/νσης κ.α.» στον Βασιλειάδη Ιορδάνη Συνεργείο – Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 029234230) που προσέφερε Οικονομική Προσφορά με ποσοστιαία μέση έκπτωση
ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών τρία επί τις εκατό (3%) και
2. της ομάδας 2


«Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών» προϋπολογισμού 2.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

στον Σαρίδη Ηρακλή Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 156508094) που προσέφερε Οικονομική
Προσφορά με ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών τρία κόμα σαράντα πέντε επί τις εκατό (3,45%).
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στη Δράμα, σήμερα 6-9-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Βουλγαρίδου Ειρήνη ως αναπληρώτρια του Κουρουτζίδη Παναγιώτη
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Μόσχου Αθανάσιος
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δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισµoύ για την αξιολόγησης προσφορών για
την ανάθεση των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2016
που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 442/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: Ω3ΟΞΩ9Μ-ΙΙ6) προχωρήσαμε στη διενέργεια του του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, για την ανάθεση της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ", σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην υπ’αριθμ. 31900/19-8-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο
προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόμενους:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Την ώρα 10.00 π.μ. κηρύξαμε τη λήξη παράδοσης των προσφορών σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια, σε δημόσια συνεδρίαση προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό τα οποία καταγράφηκαν.
Η προσφορά του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ αφορούσε αποκλειστικά
την ομάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα
πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.».
Η προσφορά του ΣΑΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αφορούσε αποκλειστικά την
ομάδα 2 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών».
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι
δύο προσφορές. είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Κατόπιν, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΑΔΑ
Α/Α Προσφοράς
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

1
1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

Προσφερόμενο
ποσοστό
έκπτωσης εργασιών
3%
Προσφερόμενο
ποσοστό
έκπτωσης (%) ανταλλακτι- 3 %
κών
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
ανά ώρα εργασίας και τιμής 3 %
ανταλλακτικών

2
2
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΟΥ

3%

4%

3,45 %

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:




την υπ’ αριθ. 31900/19-8-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου.
το ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε στις Ομάδες 1 και 2 από τους δύο
διαγωνιζόμενους (3 και 3,45% αντιστοίχως).
Την παράγραφο 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.».
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Το γεγονός ότι έχουν ήδη προσκομιστεί όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης.
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή
εισηγείται ομόφωνα

την κατακύρωση της ομάδας 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις,
συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.» στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑ και της ομάδας 2 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών» στον ΣΑΡΙΔΗ
ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με τα ακόλουθα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης:
ΟΜΑΔΑ
Α/Α Προσφοράς
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
Προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης εργασιών

1
1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

2
2
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3%

3%

ΤΟΥ

Προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης (%) ανταλλακτι- 3 %
4%
κών
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
ανά ώρα εργασίας και τιμής 3 %
3,45 %
ανταλλακτικών
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
Βουλγαρίδου Ειρήνη
Λαλές Ευστράτιος
Μόσχου Αθανάσιος
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το από 06-09-2016 πρακτικό διαγωνισμού και το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας
Αποφασίζει

ομόφωνα

 Εγκρίνει και κατακυρώνει το από 07-09-2016 πρακτικό Τού διαγωνισμού απόκλειστικά για:
την ομάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.» στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ και
την ομάδα 2 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών» στον ΣΑΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με τα ακόλουθα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης:
ΟΜΑΔΑ
Α/Α Προσφοράς
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
Προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης εργασιών

1
1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

2
2
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3%

3%

ΤΟΥ
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Προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης (%) ανταλλακτικών
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
ανά ώρα εργασίας και τιμής
ανταλλακτικών

3%

4%

3%

3,45 %

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

