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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

328/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 
 

Κατακύρωση του πρακτικού Νο ΙΙ 
του διαγωνισµού για την ανάθεση 
της εργασίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙ-
ΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟ-
ΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ-
ΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»  

 

     

         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 22ας Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 40628/17-09-
2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας 
, 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. Σολάκης Άγγελος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ  
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

      

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3.       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. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 

 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας, 

γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 40549/17-09-2015 έγγραφο της ∆/νση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Κατακύρωση του 
πρακτικού Νο ΙΙ του διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ», και καλεί 
τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 

 
 

ΣΧΕΤ.: 1)  Η απόφαση 298/2015 της Ο.Ε. µε θέµα την εκδίκαση ένστασης κατά του 
                  πρακτικού Νο 1  

2) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 39155/10-09-2015 πρακτικό No ΙΙ της Eπιτροπής   
      ∆ιαγωνισµού. 

 

 Σε συνέχεια της 298/2015 απόφασης της Ο.Ε. σας στέλνουµε συνηµµένα το πρακτικό 
Νο ΙΙ του ανοικτού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού που διεξήχθη την Τρίτη 11-08-
2015, προκειµένου να αποφασίσετε  για την κατακύρωση του.  

 Σηµειώνεται ότι ανάδοχος αναδεικνύεται ο ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑ (ΑΦΜ 046716185) γιατί προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, µε την υποβολή του 
υψηλότερου ενιαίου ακέραιου θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό. Κατά 
συνέπεια, η προσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί στο ποσό των 18.387,35 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 41%). 

Το ποσό της σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και του 
παραπάνω αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 18.387,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.).  

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. » 
 

Το από 09-09-2015 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα  9-9-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης, τακτικό µέλος 
2) Λαλές Ευστράτιος, τακτικό µέλος  
3) Μόσχου Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 
148/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας προχωρήσαµε στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισµός 
παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων για λόγους αντιπυρικής 
προστασίας µε χρήση µηχανήµατος έργου τύπου προωθητήρα γαιών», συνολικού 
προϋπολογισµού τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτά (38.332,95 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στην υπ’αριθµ. 30811/2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 
 Με το υπ’αριθµ. 34556/11-8-2015 πρακτικό Νο1 η επιτροπή διεξαγωγής του 
διαγωνισµού εισηγήθηκε την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των 
παρακάτω διαγωνιζοµένων: 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 

και την απόρριψη των προσφορών του ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ και της  
∆ΟΜΟΤΕΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ-Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. 

Κατά του εν λόγω πρακτικού υπεβλήθη ένσταση από τον ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ 
ΤΟΥ ΗΛΙΑ.  

Με την υπ’αριθµ. 298/2015 Απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή αποδέχτηκε 
την εν λόγω ένσταση και ενέκρινε την συµµετοχή του ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

Στο υπ’αριθµ. 11769/31-8-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μ.Θ., 
αναφέρεται ότι η προαναφερόµενη Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεν υπόκειται 
σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας και ως εκ τούτου τέθηκε στο αρχείο. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 
Προσφερόµενο ποσοστό 

έκπτωσης 

1 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4% 

2 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

37% 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 41% 

4 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9% 
 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.4. της διακήρυξης κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό 
της χαµηλότερης τιµής, µε την υποβολή ενιαίου ακέραιου θετικού ποσοστού έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%). 

 

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 30811/2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το υπ’αριθµ. 34556/11-8-2015 πρακτικό Νο1 της επιτροπής διεξαγωγής του
 διαγωνισµού 

• Τα ποσοστά έκπτωσης που προσφέρθηκαν 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΑΦΜ 
046716185) γιατί προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, µε την υποβολή του υψηλότερου 
ενιαίου ακέραιου θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό, ήτη 41% . Κατά συνέπεια, 
η προσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί στο ποσό των 18.387,35 €, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ.  
 

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. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΔΑ: Ω4ΔΡΩ9Μ-Μ1Ν



 
                                    Κουρουτζίδης Παναγιώτης 

                                           Λαλές Ευστράτιος 

                                                          Μόσχου Αθανάσιος 

 

       Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις τα οριζόµενα 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το πρακτικό 2 του διαγωνισµού της επιτροπής διαγωνι- 
σµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩ», που  διεξήχθηκαν την Τετάρτη 

09-09-2015 και  κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 
 

        Στον ανάδοχο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΑΦΜ 046716185) γιατί 
προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, µε την υποβολή του υψηλότερου ενιαίου ακέραιου 
θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό, ήτοι 41% 
       Η προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 18.387,35 €,, µη συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

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