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Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  221/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
 
 

       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24η  Οκτωβρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα 
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 
42700/19-10-2016 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 παρό-
ντα 7 μέλη: 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
6. Ζαχαριάδης Παύλος    
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   
      
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
   1.     Καραμπατζάκης Δημήτριος 

2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
 
  
 

     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

       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 στo θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.   

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
για την ανάθεση της υπηρεσίας 
"Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου 
και διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς για το έτος 2017". 
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         Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρος και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων, αποφασίστηκε όπως το θέμα σχετικά με την Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρε-
σίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για 
το έτος 2017», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 1o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 
43299 / 21-10-2016 έγγραφο από το Αυτ. Τμήμα Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικό 
με το θέμα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 

      «Σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθμ. 42848/20-10-2016 πρακτικό Νο1 και το υπ’ αριθμ. 
43147/21-10-2016 πρακτικό Νο2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
για την ανάθεση της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017". Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέ-
λου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» πραγματοποιήθηκε στις 
20/10/2016 και του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά»  στις 21/10/2016.  

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της εργασίας ήταν 80.000,00€ συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η οικονομική προσφορά του μειοδότη ανέρχεται στο 
ποσό των 79.856,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Με το το υπ’αριθμ. 43147/21-10-2016 πρακτικό της (Νο2),  η επιτροπή εισηγείται 
την επιλογή της εταιρείας «Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.» 
με ΑΦΜ 998157571 ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτι-
κού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017». 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής Απόφασης για την 
επιλογή της εταιρείας «Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.» ως 
προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και δια-
χείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017». 

 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη Δράμα, σήμερα 20-10-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης 
2) Αρβανιτίδης Ευστράτιος 
3) Λαλές Ευστράτιος 
 
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών  του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 141/2016 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 7ΖΔΛΩ9Μ-92Χ) προ-
χωρήσαμε στη διενέργεια του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
εργασίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς για το έτος 2017" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 
36091/13-9-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 28180. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 14-10-2016 και ώρα 17:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και 
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κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 28180 και 
διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 
αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω 
οικονομικό φορέα:  

  

α/α Οικονομικός φορέας 
Ημ/νία & ώρα Υποβο-

λής προσφοράς 

1 Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. 12/10/2016 07:36:34 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν 
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ των 
μελών 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 αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παρα-
πάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), οι προσφορές απο-
σφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμ-
μετοχής – Τεχνική προσφορά» της  προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προ-
σφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, αυτός 
θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς και ειδικότερα τού υποφακέ-
λου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστή-
ματος: 

 

α/α Οικονομικός φορέας 
Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

1 Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. 44350 

 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
αυτή περιελάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης και διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύ-
στημα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 

Α. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφο-
ράς συστήματος  44350 που υποβλήθηκε από την εταιρεία Βουσχαντζής Δ. – Παναγιω-
τίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.:  

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 
1 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α-

ΓΑΠΗ 1_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 
2 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α-

ΓΑΠΗ 2_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 
3 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α-

ΓΑΠΗ 3_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 
4 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α-

ΓΑΠΗ 4_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 
5 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α-

ΓΑΠΗ 5_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ 1 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥ-

ΣΧΑΝΤΖΗΣ 

1_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ 2 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥ-

ΣΧΑΝΤΖΗΣ 

2_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ 3 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥ-

ΣΧΑΝΤΖΗΣ 

3_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ 4 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥ-

ΣΧΑΝΤΖΗΣ 

4_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ 5 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥ-

ΣΧΑΝΤΖΗΣ 

5_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

1 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΟ-

ΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

1_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

2 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΟ-

ΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

2_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

3 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΟ-

ΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

3_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

4 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΟ-

ΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

4_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

5 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

ΟΧΙ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

  5_SIGNED.pdf  

Καταστατικό  καταστατικό.pdf ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 6 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΟ-

ΚΑΤΑΡΙΔΗΣ 

6_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 6  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗ 

6_SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ 6 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΒΟΥΣΧΑΝΤΖΗΣ6_SIGNE 

D.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ.pdf ΟΧΙ 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 41509/13-
10-2016, η εταιρεία Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. προσκό-
μισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
την ίδια. 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  διαπίστωσε ότι 
η προσφορά της εταιρείας Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. 
είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.  

Η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» θα 
πραγματοποιηθεί την ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους 
με σχετική ειδική πρόσκληση (εδάφιο γ., παράγραφος 1, άρθρο 100 του Ν. 4412/2016). 

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή 
 

εισηγείται ομόφωνα 
 

την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της εταιρείας Βουσχαντζής 
Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανα-
γνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  Μελιάδης Μιλτιάδης     Αρβανιτίδης Ευστράτιος   Λαλές Ευστράτιος  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη Δράμα, σήμερα 21-10-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης        2) Αρβανιτίδης Ευστράτιος         3) Λαλές Ευστράτιος 
 

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών  του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το 2016 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
141/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 7ΖΔΛΩ9Μ-
92Χ) προχωρήσαμε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του ανοικτού  ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκο-
μείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017" με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 36091/13-9-2016 προκήρυξη  του Δημάρχου.  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Προκήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 28180. 

Σύμφωνα με το πρακτικό Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά της ο-
ποίας ο φάκελος δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς είναι πλήρης και σύμφωνος με 
τους όρους της διακήρυξης είναι η ακόλουθη: 

 

α/α Οικονομικός φορέας 
Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

1 
Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσο-

καταρίδης Ι. Ο.Ε. 
44350 
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Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της 
οικονομική προσφοράς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Στη συνέχεια 
δύο εκ των μελών της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ει-
δική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσω-
πικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά. Αμέ-
σως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), 
η οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφά-
κελος «Οικονομική Προσφορά» της μοναδικής προσφοράς που συμμετέχει σε αυτό το 
στάδιο του διαγωνισμού με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιε-
χόμενό του. 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε σε μορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονομική Προ-
σφορά Προμηθευτή» ψηφιακά υπογεγραμμένη από τους διαχειριστές, ταμίες και εκπρο-
σώπους της εταιρείας Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του καταστατικού αυτής. 

Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» και το επισυναπτόμενο η-
λεκτρονικό αρχείο, η ονομασία του οποίου εξήχθη από το σύστημα έχουν, αναλυτικά, ως 
εξής: 

 
Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 την υπ’ αριθ. 36091/13-9-2016 Προκήρυξης του Δημάρχου. 

 την προσφερόμενη τιμή και το γεγονός ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 13 της προ-
κήρυξης). 

 το ότι η προσφερόμενη τιμή βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικά προϋπολο-
γιζόμενου ποσού ύψους 80,000.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 Το γεγονός ότι παρόλο που τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας του διαγωνισμού, 
κατέθεσε τελικά προσφορά μόνο ένας διαγωνιζόμενος. Πιθανότατα, αυτό οφείλεται 
στο ότι, με τις τρέχουσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, δεν υπάρχουν πολλές 
επιχειρήσεις φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, απαραίτητη προϋπόθεση για 
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την συμμετοχή τους σε διαγωνισμό δημοσίου, αλλά και στη συνέχεια για την εκτα-
μίευση της αμοιβής τους. 

 Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την προσφερόμενη τιμή, οι περισσότερες 
κατηγορίες δαπανών (π.χ. στείρωση, εμβολιασμός κτλ) παραμένουν σε παρόμοια 
με τις προηγούμενες χρονιές επίπεδα ενώ, παράλληλα, η ανίχνευση τίτλου αντι-
σωμάτων κατά της Leishmania spp έχει σύμφωνα με το ενδεικτικό τιμολόγιο τιμή 
μονάδας 20 € έναντι 25 € κατά την προηγούμενη χρονιά. 

 

εισηγείται ομόφωνα 
 

την επιλογή της εταιρείας «Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.» 
ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017» καθόσον η προσφορά 
που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανω-
τέρω. 

Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 64.400,00 € για την συμβατική 
περίοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ ανέρχεται 
στο ποσό των 79.856,00 € 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανα-
γνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Μελιάδης Μιλτιάδης       Αρβανιτίδης Ευστράτιος        Λαλές Ευστράτιος   

 

        Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνο-

ντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας. 

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

 Εγκρίνει το από 21-10-2016 πρακτικό για την επιλογή της εταιρείας «Βουσχα-
ντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.» (ΑΦΜ 998157571)  ως προσωρινού 
αναδόχου για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017» καθόσον η προσφορά που κατέθεσε 
κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των 64.400,00 € για 
την συμβατική περίοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή με 
ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 79.856,00 €. 
                

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