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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης /02-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός απόφασης: 251 /2016

ΘΕΜΑ:

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικό διαγωνισμό) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του
Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας
στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας
(Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου
της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας »
προϋπολογισμού :74.258,64 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας,
υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την αριθμ.
πρωτ. 49376/29-11-2016 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.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Σολάκης Άγγελος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Ηλιάδης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Μαμσάκος Χριστόδουλος
2.
Παπαδόπουλος Γεώργιος
3.
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
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. αντιπρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 48143 / 21–11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικό διαγωνισμό) με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας”
αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού :74.258,64 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) », και καλεί τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω:
«ΣΧΕΤ. : Σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθμ. 45952 / 08-11-2016 πρακτικό Νο1
και το υπ’ αριθμ. 47771/18-11-2016 πρακτικό Νο2 του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από
τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)
Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου
της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας »
Η οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>>
ανέρχεται σε 14 €/τόνο με τιμή τιμολογιου μελέτης τα 18 €/μεταφερόμενο τόνο (χωρίς
ΦΠΑ) και αντίστοιχα η οικονομική προσφορά για τους προυπολογιζόμενους προς
μεταφορά
3.327,00 τόνους ανέρχεται στο ποσό των 46.578,00 €
με αρχικό
προϋπολογισμό τα 59.886,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
Με το το υπ’αριθμ. 47771/18-11-2016 πρακτικό της (Νο2), η επιτροπή εισηγείται την
επιλογή της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 999001040 ως προσωρινού αναδόχου για
την υπηρεσία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου
Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας
στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος
Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής Απόφασης για την
επιλογή της εταιρείας « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία αυτή.»
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45952/08-11-2016 No1 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1
Στη Δράμα, στις 25-10-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης

2) Λαλές Ευστράτιος

3) Μόσχου Αθανάσιος

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισµoύ και αξιολόγησης προσφορών για την
ανάθεση εργασιών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 148/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) προχωρήσαμε στη αποσφράγιση
του φακέλου δικαιολογητικών των προσφορών του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτι-
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κού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας
"Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της
κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας", σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
41270/12-10-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.
Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού την 25-102016, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 και ώρα λήξης 10:30.
Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία τέσσερεις προσφορές
από τους ακόλουθους διαγωνιζόμενους:
Α/Α
1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ι.Κ.Ε.

Την ώρα 10.30 π.μ. ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Στη
συνέχεια, η αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών διενεργήθηκε δημόσια, παρουσία
των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι έλαβαν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς. Ακολούθως η επιτροπή προέβη στη μονογραφή και σφράγιση
όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά μονογράφησαν και σφραγίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίστηκε και υπογράφηκε
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί
από την ειδική πρόσκληση.
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι η
προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ι.Κ.Ε. δεν φέρει μονογραφή ανά φύλλο σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης και στην παράγραφο 5 του άρθρου 96 του
Ν. 4412/16. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα
της παραγράφου 2 αυτού, η επιτροπή με το υπ’αριθμ. 45241/4-11-2016 έγγραφο της κάλεσε της εν λόγω εταιρεία όπως μεριμνήσει, εντός επτά ημερών, για την ανά φύλλο μονογραφή της προσφορά της. Στις 8/11/2016, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Νιζάμης
Πασχάλης προσήλθε και μονόγραψε ανά φύλλο την προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι οι παρακάτω προσφορές είναι πλήρεις και
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης:
Α/Α
1
3
4

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ι.Κ.Ε.

Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αυτή απορρίπτεται για τον παρακάτω λόγο:
 Δεν προσκόμισε την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο εδάφιο Α1 της
παραγράφου 6.1 του άρθρου 6 για τους κ. Καιρίδη Δημήτριο και Βαδόλα
Κωνσταντίνο, μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
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Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή
εισηγείται ομόφωνα
α. την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των παρακάτω διαγωνιζομένων:
Α/Α
1
3
4

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ι.Κ.Ε.

β. την απόρριψη της προσφοράς του παρακάτω διαγωνιζόμενου για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω:
Α/Α
2

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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
Κουρουτζίδης Παναγιώτης

Λαλές Ευστράτιος

Μόσχου Αθανάσιος

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47771/18-11-2016 No1 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2
Στη Δράμα, στις 16-11-2016 και ώρα 10:00, όπως ορίζεται στην υπ' αριθμ. 46581/1111-2016 ειδική πρόσκληση για αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης

2) Λαλές Ευστράτιος

3) Μόσχου Αθανάσιος

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισµoύ και αξιολόγησης προσφορών για την
ανάθεση εργασιών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 148/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) προχωρήσαμε στην αποσφράγιση
των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των αποδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν
στον ανοικτό πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (συνοπτικός διαγωνισμός), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας "Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας”
αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας", σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 41270/12-10-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.
Παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο πρόεδρος
προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων
ακολουθώντας την σειρά κατάθεσης και ανακοίνωσε τις προσφερόμενες τιμές ως ακολούθως:
ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΠΑΝΗ (χωρίς
Α/Α
Ονοματεπώνυμο/Επώνυμια
ΝΑΔΑΣ
ΦΠΑ)
(€/τόνο)

ΑΔΑ: ΩΛΡΗΩ9Μ-72Ο

1
2
4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ι.Κ.Ε.

14

46578

17,82
14,2

59287,14
47243,4

Κατόπιν η επιτροπή αφού έλεγξε τις οικονομικές προσφορές τις έκανε όλες δεκτές.
Η επιτροπή έχοντας υπόψη:
 Την αριθμ. 41270/12-10-2016 διακήρυξη, που στο άρθρο 10 ορίζει ότι η αξιολόγηση
θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 Τις προσφερόμενες τιμές
εισηγείται ομόφωνα
την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Μεταφορά των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια
Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας", την
εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διότι πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, που είναι 46.578,00 Ευρώ και με το ΦΠΑ 24% είναι 57.756,72 Ευρώ.
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
Κουρουτζίδης Παναγιώτης

Λαλές Ευστράτιος

Μόσχου Αθανάσιος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , όλων των ανωτέρω και την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει

Ομόφωνα


Εγκρίνει και κατακυρώνει τα με αριθμ. πρωτ. 45952 / 08 – 11 –2016 & 47771/1811-2016 πρακτικά για την επιλογή της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με (ΑΦΜ 999001040) ως προσωρινού
αναδόχου για την υπηρεσία: «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του
Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας
στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας
(Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου
της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού :74.258,64 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), Διότι πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που είναι 46.578,00 Ευρώ και με το ΦΠΑ 24% είναι
57.756,72 Ευρώ.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

