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         Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04 Νοεμβρίου 2016, ημέρα  Παρα-
σκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  
την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν απου-
σία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 44453/31-10-2016 γραπτή πρό-
σκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , που γνωστο-
ποιήθηκε 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 πα-
ρόντα 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος  
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

          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  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.   

 
 
 
 
 

Έγκριση των πρακτικών Νο 1, 2 και 3 

της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-

γησης των προσφορών του διαγωνι-

σμού ανάθεσης της εργασίας  «Εκχιο-

νισμός – αποπαγοποίηση περιοχής 

Δήμου Δράμας για την χειμερινή περί-

οδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» 

και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

ΑΔΑ: ΩΙΕΝΩ9Μ-3ΦΗ



      Το  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας    το 3o θέμα  
της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 43917/26-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Δράμας, σχετικά με την 
«Έγκριση των πρακτικών Νο 1, 2 και 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας  «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση 
περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
             

      Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρα-
κάτω: 
 

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 43297/21-10-2016 πρακτικό Νο1, το με 

αριθμ.πρωτ. 43783/25-10-2016 πρακτικό Νο2 και το με αριθμ. πρωτ. 43854/26-10-2016  
πρακτικό Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 
ανάθεσης της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017», σύμφωνα με την αριθμ. 38596/27-
09-2016 διακήρυξη και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω: 

1. Την έγκριση των πρακτικών Νο1 (αριθμ.πρωτ. 43297/21-10-2016) , Νο2 
(αριθμ.πρωτ. 43783/25-10-2016) και Νο3 (αριθμ. πρωτ.43854/26-10-2016), της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 
της εργασίας  «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας 
«Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο 
Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017», την εταιρεία MSG Α.Ε., διότι πρόσφερε την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  που είναι 
31600,00 Ευρώ και με το  ΦΠΑ 24% είναι 39184,00 Ευρώ.» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1   

 

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

1) Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό μέλος 
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3) Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος 
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-
σφορών του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιο-
χής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 206/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Δράμας, προχωρήσαμε στην διενέργεια του παραπάνω  δημόσιου διαγωνι-
σμού ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποί-
ηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 
2017», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ  
(39.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με τα όσα ορίζο-
νται στην υπ’αριθμ. 38596/27-09-2016 διακήρυξη του Δημάρχου. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε στις 10:00π.μ. την έναρξη παραλαβής των 
προσφορών και στις 10:30π.μ. την ώρα λήξης. Στο διάστημα αυτό  κατατέθηκαν δύο 
προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόμενους με την ακόλουθη σειρά : 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

1 MSG Α.Ε. 

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

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 απο-
σφράγισης. 
 Η Επιτροπή παρουσία των νομίμων εκπροσώπων  των εταιρειών που συμμετεί-
χαν στο διαγωνισμό  προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων προσφορών και του 
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές δεν 
αποσφραγίστηκαν αλλά μονογράφηκαν από τα μέλη και τοποθετήθηκαν σε νέο  φάκελο 
ο οποίος σφραγίστηκε και υπεγράφη . 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου 
δικαιολογητικών κάθε συμμετέχοντα. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  μονογράφησαν και 
σφραγίστηκαν από τα μέλη της επιτροπής και καταχωρήθηκαν σε ειδικό πίνακα πρακτι-
κού για κάθε διαγωνιζόμενο ξεχωριστά, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρού-
σας. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  διαπίστωσε ότι 
και οι δύο προσφορές των διαγωνιζομένων είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης. 
 Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα: 
 Την συμμετοχή και των δύο υποψηφίων διαγωνιζομένων  δηλαδή των : 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

1 MSG Α.Ε. 

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

στην επόμενη φάση ανοίγματος του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του διαγωνι-
σμού, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί σε ειδική πρόσκληση . 
 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 
 

 Λαζαρίδης Λάζαρος          Λαλές Ευστράτιος          Σαμαρά Ιορδάνα 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2   
 

 Στη Δράμα, σήμερα 25-10-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό μέλος 
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3) Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος 
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-
σφορών του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής 
Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» σύμφωνα 
με την υπ’αριθμ. 206/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δρά-
μας, συνεδριάσαμε εκ νέου σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 43297/21-10-2016 πρα-
κτικού Νο 1 του διαγωνισμού της 21-10-2016   για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για 
την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην υπ’αριθμ. 38596/27-09-2016 διακήρυξη του Δημάρχου, διότι παραλήφθηκε 
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από αμέλεια της επιτροπής ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμ-
μετοχής των διαγωνιζομένων, όπως απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
72 του Ν. 4412/2016. 
   Μετά από έγγραφη επικοινωνία  με τους φορείς έκδοσης  των εγγυητικών συμ-
μετοχής των δύο διαγωνιζομένων προέκυψε ότι: 

 Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 71676/25-10-2016 έγγραφο του Γραφείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων Σερρών το  αριθμ. 124/21-10-2016 γραμμάτιο 
παρακαταθήκης ποσού 640,00 ευρώ υπέρ της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. είναι 
έγκυρο. 

 Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 29841/25-10-2016 έγγραφο του Γραφείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων Δράμας το  αριθμ. 54495/20-12-2016 γραμμάτιο 
παρακαταθήκης ποσού 640,00 ευρώ υπέρ της MSG Α.Ε. είναι σε ισχύ. 

 Ως εκ τούτου , η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα: 
Την συμμετοχή και των δύο υποψηφίων διαγωνιζομένων  δηλαδή των : 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

1 MSG Α.Ε. 

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 

 
στην επόμενη φάση ανοίγματος του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του διαγωνι-
σμού, σε ημέρα και ώρα όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. πρωτ. 43525/24-10-2016 ει-
δική πρόσκληση, δηλαδή την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. 
 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 
 

  Λαζαρίδης Λάζαρος          Λαλές Ευστράτιος         Σαμαρά Ιορδάνα 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3   
 

 Στη Δράμα, σήμερα 26-10-2016 και ώρα 10:00π.μ., οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Λαζαρίδης Λάζαρος, τακτικό μέλος 
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3) Σαμαρά Ιορδάνα, τακτικό μέλος 
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-
σφορών του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής 
Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» σύμφωνα 
με την υπ’αριθμ. 206/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δρά-
μας, συνεδριάσαμε σε συνέχεια της αριθμ. 43525/24-10-2016 ειδικής πρόσκλησης 
για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο δια-
γωνισμό της 21-10-2016   για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρε-
σίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο 
Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017», όπως προέκυψαν από το με αριθμ. πρωτ. 43297/21-
10-2016 πρακτικό Νο1 και το με αριθμ.πρωτ. 43783/25-10-2016 πρακτικό Νο2. 
   Παρουσία των διαγωνιζομένων ο πρόεδρος προχώρησε στο άνοιγμα των φακέ-
λων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων ακολουθώντας την σειρά 
κατάθεσης και ανακοίνωσε τις προσφερόμενες τιμές ως ακολούθως: 
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1 ΜSG Α.Ε. 31.600,00 € 

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 32.000,00 € 

   
 Κατόπιν η επιτροπή αφού έλεγξε τις οικονομικές προσφορές τις έκανε όλες 
δεκτές. 
 Η επιτροπή έχοντας υπόψη:  

 Την αριθμ. 38596/27-09-2016 διακήρυξη, που στο άρθρο 10 ορίζει ότι κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής 

 Τις προσφερόμενες τιμές  
εισηγείται ομόφωνα 

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκχιονισμός  
- αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – 
Απρίλιος 2017», την εταιρεία ΜSG Α.Ε., διότι πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική  άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  που είναι 31.600,00 Ευρώ και με το  
ΦΠΑ 24% είναι 39.184,00 Ευρώ. 
 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 
 

  Λαζαρίδης Λάζαρος          Λαλές Ευστράτιος         Σαμαρά Ιορδάνα 

 

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

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

τα από 21-10-2016 – 25-10-2016 & 26-10-2016 πρακτικά του διαγωνισμού. 

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

 Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 43297/21-10-2016 – 43783/25-10-2016 & 43854/26-10-
2016 πρακτικά του διαγωνισμού, για την επιλογή της εταιρείας «ΜSG Α.Ε.,» (ΑΦΜ 
997411033)  ως προσωρινού αναδόχου για την εργασία «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση 
περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017»» 
καθόσον πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής,  που είναι 31.600,00 Ευρώ και με το  ΦΠΑ 24% είναι 39.184,00 Ευρώ. 
 

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