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Αριθµός απόφασης: 297 /2015    ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

       
 
 
 
 
  
          Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 18η  Αυγούστου  2015, ηµέρα   Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την προ-
εδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 34925/14-08-2015 γραπτή 
πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, 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 παρό-
ντα 6 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
2. Σολάκης Άγγελος 
3. Ψαράς Γεώργιος      
4. Ζαχαριάδης Παύλος    
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
  
 

      Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 

του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ψαράς Γεώργιος. 
     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. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, γραµµα-
τέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη 
της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κα-
θώς και στα έκτακτα.   
 

Κατακύρωση πρακτικών Νο Ι και ΙΙ του δι-
αγωνισµού για την εργασία : «Μεταφορά 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 
του ∆ήµου ∆ράµας από τον Σταθµό Μετα-
φόρτωσης Απορριµµάτων ( Σ.Μ.Α. ) του 
∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Πε-
ριφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που 
βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» 
αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµα-
τικής περιοχής ∆ήµου Ηρακλείας» 
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        Ο κ. Αντιπρόεδρος εισάγοντας το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 34739/13-08-2015 έγγραφο της ∆/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικών Νο Ι και ΙΙ του δια-
γωνισµού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ή-
µου ∆ράµας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ( Σ.Μ.Α. ) του ∆ήµου ∆ράµας 
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 ∆ήµου Ηράκλειας», προϋπολογισµού 53.046,00€ (χωρίς ΦΠΑ)», 
και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως πα-
ρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ. :   

       1)  Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 33895/06-08-2015 πρακτικό Νο Ι της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού. 
       2)  Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 34521/11-08-2015 πρακτικό No ΙΙ της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού. 

 

       Σας στέλνουµε συνηµµένα το πρακτικό Νο Ι (µε αριθµό πρωτοκόλλου 33895/06-08-2015) και 
το πρακτικό Νο ΙΙ (µε αριθµό πρωτοκόλλου 34521/11-08-2015 )  του ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού που διεξήχθη την Πέµπτη 06-08-2015 και κατά των οποίων δεν υποβλήθη-
καν ενστάσεις, προκειµένου να αποφασίσετε  για την κατακύρωση τους.  

Σηµειώνεται ότι ανάδοχος αναδεικνύεται ο «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε ΑΦΜ 099357235 και προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 10% 
(δέκα τοις εκατό).  

Το ποσό της σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και του παραπάνω α-
ναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 53.856,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 33895/ 06-08-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, 
έχει όπως παρακάτω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 6-8-2015 και ώρα 10:00, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Βουλγαρίδου Ειρήνη 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Κάργας Ζαχαρίας 
 

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 ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) προχωρήσαµε στον έλεγχο των 
φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και λοιπών δικαιολογητικών του πρόχει-
ρου δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Α-
στικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης 
Απορριµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας 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 ∆ήµου Ηράκλειας» του 
∆ήµου ∆ράµας για το διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού έως το 
τέλος του έτους 2015, συνολικού προϋπολογισµού εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τρία 
ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (73.603,32 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%), σύµ-
φωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ. 32031/28-7-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο προ-
σφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ 

 

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 οι α-
παιτούµενοι από τη διακήρυξη φάκελοι Α (∆ικαιολογητικά) και Β (τεχνική προσφορά και 
λοιπά δικαιολογητικά) των οποίων τα περιεχόµενα µονογράφησαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της 
πληρότητας των φακέλων Α και Β. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η 
επιτροπή  διαπίστωσε ότι και οι δύο προσφορές είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης. 

 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» θα πραγµατοποιηθεί την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο του 
χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 
            
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού του συνόλου των διαγωνιζοµένων, ή-
τοι: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 34521/ 11-08-2015 No 2 πρακτικό της Eπιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
έχει όπως παρακάτω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο ΙΙ 
 

Στη ∆ράµα σήµερα Τρίτη 11-08-2015 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθαµε  στην αίθουσα δηµο-

πρασιών του ∆ήµου οι κάτωθι:  

1. Κουρουτζίδης Παναγιώτης (τακτικό µέλος) 

2. Σαµαρά Ιορδάνα (αναπληρώτρια του τακτικού µέλους Λαλέ Ευστράτιου) 

3. Κάργας Ζαχαρίας (αναπληρωτής του τακτικού µέλους Μόσχου Αθανάσιου) 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διαγωνισµού  και αξιολόγησης προσφορών για 

την ανάθεση των εργασιών «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ή-

µου ∆ράµας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας 

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 ∆ήµου Ηράκλειας »,σύµφωνα µε την 148/2015 Απόφαση της Οι-

κονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου και προβήκαµε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών 
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του διαγωνισµού που διεξήχθη σύµφωνα µη την υπ΄αρ. 32031/28-07-2015 διακήρυξη του 

∆ηµάρχου.  

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της επιτροπής προχωρήσαµε στο άνοιγµα  των Οικονοµικών 

προσφορών των δυο (2) συµµετεχόντων : 

1. ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και 

2. ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

για τους οποίους η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών µε το υπ΄ αρ. 

33895/06-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 εισηγήθηκε την συµµετοχή τους στο επόµενο στάδιο 

του διαγωνισµού (άνοιγµα Οικονοµικών Προσφορών).  

Το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών πραγµατοποιήθηκε χωρίς  την   παρουσία εκ-

προσώπων των υποψηφίων εταιρειών παρότι ειδοποιήθηκαν µε το υπ΄ αρ. 34152/10-08-

2015 έγγραφο της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

Οι προσφερόµενες εκπτώσεις έχουν ως εξής :  

1. ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

είναι 8% (οκτώ τοις εκατό) και 

2. ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

είναι 10% (δέκα τοις εκατό). 

         Μετά τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί συµφέρουσα την υποβληθείσα  οικονοµική 

προσφορά της υποψήφιας εταιρείας ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και εισηγούµαστε την κατακύρωση του διαγωνισµού µε έκπτωση 10% (δέκα τοις 

εκατό)  µε έκπτωση 10% (δέκα τοις εκατό).   

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και όλων των ανωτέρω 

 

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

•       Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα µε αριθµ. πρωτ. 33895 / 06 – 08 –2015 & αριθµ.  
πρωτ. 34521 / 11 – 08 –2015 πρακτικά του διαγωνισµού της επιτροπής διαγωνισµού για 
την  εργασία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ρά-
µας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ( Σ.Μ.Α. ) του ∆ήµου ∆ράµας 
στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενό-
τητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήµατος 
Παλαιοκάστρου της κτηµατικής περιοχής ∆ήµου Ηρακλείας», που  διεξήχθη την Τρί-
τη 11-08-2015 και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον  ανάδοχο 
προσωρινό µειοδότη εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε ΑΦΜ 099357235 και προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 10% 
(δέκα τοις εκατό).  

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