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       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17η  Νοεμβρίου  2016, ημέρα  Πέ-
μπτη 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 46719/14-11-2016 γραπτή πρόσκλησή του, που γνωστοποιήθηκε σε κα-
θένα 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 6 μέλη: 

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

 
 
  
 

     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.   

Κατακύρωση πρακτικού του ανοι-
κτού διαγωνισμού με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση 
της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτι-
κού κυνοκομείου και διαχείριση αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς για το έ-

τος 2017". 
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    Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη της 
επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 46533 / 11–11-2016 έγγραφο από το Αυτ. Τμήμα Τοπ. Οικονομικής 
Ανάπτυξης του  Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Κατακύρωση πρακτικού του ανοικτού δια-
γωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου 
και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017"», και καλεί τα μέλη να απο-
φασίσουν σχετικά. 

        Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρα-

κάτω: 

       «  Σας αποστέλλουμε το υπ’αριθμ. 46492/11-11-2016 πρακτικό Νο3 και το φάκελο 
δικαιολογητικών του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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 συ-
ντροφιάς για το έτος 2017".  

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 υπ’αριθμ. 46492/11-11-2016 πρακτικό της,  η επιτροπή εισηγείται την κατα-
κύρωση της σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνο-
κομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017» στην εται-
ρεία «Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.» με ΑΦΜ 998157571. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής Απόφασης για την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού». 

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο3 
 

 Στη Δράμα, στις 11-11-2016, 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 στον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο προσωρινός 
ανάδοχος για την ανάθεση της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχεί-
ριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 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 προκήρυξη  του Δημάρχου.  

Με την υπ’αρίθμ. 221/2016 Απόφαση της (ΑΔΑ: ΩΗΕΘΩ9Μ-ΣΒΨ), η Οικονομική 
Επιτροπή ανακήρυξε την εταιρεία Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. 
Ο.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και δια-
χείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017". 

Με το υπ’αριθμ. 46241/10-11-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης (το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 10-11-2016 και 
ώρα 11:53:30) προσκλήθηκε η εταιρεία Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκατα-
ρίδης Ι. Ο.Ε., ως προσωρινός ανάδοχος της υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκο-
μείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017", να υποβάλει εντός 
10 ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

 Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικη-
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τική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύ-
πτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίαν-
σης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατά-
σταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νό-
μου. 

 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκα-
τάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους. 

 

 Πιστοποιητικό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγ-
γραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 

 Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ζώων. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμε-
νος διαθέτει περισσότερα από ένα, απαιτείται προσκόμιση όλων των σχετικών αδειών. 

 

Η εταιρεία  Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. υπέβαλλε στις 
11/11/2016 και ώρα 07:37:20 ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) τα κάτωθι στοιχεία και δικαι-
ολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf: 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση για τον κ. Βουσχαντζή Δημήτριο, 
την κ. Παναγιωτίδου Αγάπη και τον κ. Τσοκαταρίδη Ιωάννη. 

 Το υπ’αριθμ. 3527/4-11-2016 πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Δράμας. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την εταιρεία. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τον κ. Βουσχαντζή Δημήτριο, την κ. Πα-
ναγιωτίδου Αγάπη και τον κ. Τσοκαταρίδη Ιωάννη. 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο για την εταιρεία. 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο για τον κ. Βουσχαντζή Δημή-
τριο, την κ. Παναγιωτίδου Αγάπη και τον κ. Τσοκαταρίδη Ιωάννη. 

 Σχετικό πιστοποιητικό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τον κ. Βουσχαντζή Δη-
μήτριο, την κ. Παναγιωτίδου Αγάπη και τον κ. Τσοκαταρίδη Ιωάννη. 

 Άδεια λειτουργίας ιατρείου ζώων για τον κ. Βουσχαντζή Δημήτριο, την κ. Παναγιω-

τίδου Αγάπη και τον κ. Τσοκαταρίδη Ιωάννη. 

Ακολούθως η εταιρεία Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε. με 
διαβιβαστικό της (Με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 46436/11-11-2016) προσκό-
μισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου.  

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και διαπίστωσε 
ότι είναι πλήρη και καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ιδιαίτερα του άρθρου 14. 

 Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή  
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εισηγείται ομόφωνα 
 

την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία δη-
μοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 
2017» στην εταιρεία «Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσοκαταρίδης Ι. Ο.Ε.». 

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 11-11-2016 πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοι-
κτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της ερ-
γασίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς για το έτος 2017", στην εταιρεία Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – Τσο-
καταρίδης Ι. Ο.Ε. (ΑΦΜ 998157571) καθόσον η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικα-
νοποιητική. 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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