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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   27ης /10-08-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

275/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κήρυξη άγονου του δηµόσιου 

πρόχειρου ανοικτού µειοδοτι-
κού  διαγωνισµού, µε κριτήρι-
ο κατακύρωσης τη χαµηλό-

τερη τιµή για την «Προµήθεια 

και εγκατάσταση ενός υπό-

γειου συστήµατος αποκοµι-
δής και διαχωρισµού διαβαθ-

µισµένης συµπίεσης για το 

∆ήµο ∆ράµας» και επανάλη-

ψή του µε νέους όρους.  
     

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 10ης Αυγούστου 2015, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, µετά από την 33729/06-08-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε 
καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό 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 6 µέλη : 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
4. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
2)        Ηλιάδης Νικόλαος 
3)        Ζαχαριάδης Παύλος         
 

          

         Το τακτικό µέλος κ. Σολάκης Άγγελος 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  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
πρόεδρος 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. πρόεδρος εισάγοντας το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 32411/29-07-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την κήρυξη άγονου του 
δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπόγειου συστήµατος 
αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας» και 
επανάληψή του µε νέους όρους», και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.   

   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

  «ΣΧΕΤ:     
 

Σας στέλνουµε το φάκελο  που περιλαµβάνει το πρακτικό του από 22-07-2015 
δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού 
διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας», µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή κατά τον οποίο υποβλήθηκε µία µόνο προσφορά της ΠΑΝΤΣΙΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ 047198479) ,η οποία παρουσιάζει  ουσιώδες 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και για τον λόγο αυτό  παρακαλούµε για 
τη λήψη απόφασης προκειµένου:  

 

1.να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός 
υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το 
∆ήµο ∆ράµας», λόγω του  ότι η προσφορά του µοναδικού συµµετέχοντα παρουσιάζει 
ουσιώδεις αποκλίσεις  από τους όρους της διακήρυξης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ, έχοντας προσφέρει οικονοµική προσφορά πάνω από τον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης (προϋπολογισµός διακήρυξης 49.999,50 ευρώ µε 
ΦΠΑ και η υποβληθείσα προσφορά 67.499,31 ευρώ µε ΦΠΑ ) . 
 

2.να γίνει επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους».  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Στην ∆ράµα σήµερα την 22η Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του 
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Ρ3ΤΩ9Μ-81Σ), για να διενεργήσει τον 
δηµόσιο πρόχειρο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή για την  «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου 

συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το 

∆ήµο ∆ράµας», όπως ορίζεται στην 28419/6-7-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης, 
 

2) Λαλές Ευστράτιος και 
 

3) Πετρίδης Θωµάς 
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Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκε µια 

προσφορά από τον ακόλουθο διαγωνιζόµενο προµηθευτή: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

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 αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 
στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 
βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 
µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 
έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι ο διαγωνιζόµενος 
υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της 
οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου και διαπίστωσε ότι προσφέρει ποσοστό 
αρνητικής έκπτωσης 35%. Κατά συνέπεια η οικονοµική προσφορά του 
διαγωνιζόµενου υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό γεγονός που συνιστά 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

              Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 28419/6-7-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• Το γεγονός ότι ο διαγωνιζόµενος προσέφερε ποσοστό αρνητικής έκπτωσης 
35% και κατά συνέπεια η οικονοµική προσφορά του υπερβαίνει τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 

• Το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ. 
  

εισηγείται οµόφωνα 

 

α. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου δεδοµένου ότι υπεβλήθη µία µόνο 
προσφορά η οποία παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 
β. την επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 
 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 
συνεδρίαση.   

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
  

Η επιτροπή 

   

Μελιάδης Μιλτιάδης Λαλές Ευστράτιος Πετρίδης Θωµάς  
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 

• Εγκρίνει  και  κατακυρώνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος αποκοµιδής 
και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας», που  
διεξήχθη την ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2015  
 

• Κηρύσσει άγονο τον ανωτέρω διαγωνισµό δεδοµένου ότι υπεβλήθη µία µόνο 
προσφορά η οποία παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 
 

• Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους 
 

  Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας 
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