
 
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   35ης /16-11-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
 TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθµός απόφασης: 396 /2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 16ης Νοεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
49956/10-11-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επι-
τροπής, 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 : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Σολάκης Αγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
3.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 
 
 
          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. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

Κατακύρωση του πρακτικού του  δι-

αγωνισµού για την εργασία: “ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ-

ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογι-

σµού 59.959,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
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         Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασί-

στηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Κατακύρωση του πρακτικού του  διαγωνισµού για την ερ-

γασία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισµού 

59.959,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.).» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως δεύτερο έκτακτο θέµα 

για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
50661/12-11-2015 έγγραφο της ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου ∆ράµας, το 
οποίο έχει όπως παρακάτω 
 

  ΣΧΕΤ. :  α) Το από 50619/12-11-2015  πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού µε τον 
                     φάκελο του   διαγωνισµού . 
  

       Σας αποστέλλουµε το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και τον φάκελο του α-
νοικτού πρόxειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού της 11-11-2015 για την εργασία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» µε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
να εισηγείται την κατακύρωση της : 

• οµάδας 1  
 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις, συστήµατα πέδησης, ε-
µπρόσθιο σύστηµα δ/νσης κ.α.» προϋπολογισµού 20.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)  
στον Βασιλειάδη Ιορδάνη Συνεργείο – Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 
029234230) µε ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών  πέ-
ντε τις εκατό (5%). 

• οµάδας 3 
 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδησης, ε-
µπρόσθιο  σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. µηχανικού σαρώθρου»   
προϋπολογισµού 2.400,00 € (µε Φ.Π.Α.) στον Τάκη ∆. Λυµπεροπουλο ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΑΦΜ 
095018418) που προσέφερε Οικονοµική Προσφορά µε ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά 
ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών  πέντε τις εκατό (5%).  

 

Oσον αφορά τις παρακάτω οµάδες (ποσά µε Φ.Π.Α.) : 
• οµάδα 2  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α 
Τιµή 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ) 

 

• οµάδα 4 
Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 
Τιµή 700,00 € (επτακόσια ευρώ) 
 

• οµάδα 5 
Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων 
 Τιµή 300,00 € (τριακόσια ευρώ) 

 
• οµάδα 6 
Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων 
Τιµή 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 

• οµάδα 7                                                                                                                                      
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών µερών 
Τιµή 7.700,00 € (επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ) 
 

• οµάδα 8  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατα-
σκευής της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 
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Τιµή 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 

• οµάδα 9  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α. κατα-
σκευής της εταιρείας  
FARID 
Τιµή 6.000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ) 
 

• οµάδα 10  
Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO  
Τιµή 4.450,00 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ) 
 

• οµάδα 11  
Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων MERCEDES 
Τιµή 2.200,00 € (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) 
 
για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς, προτείνεται η εκτέλεση 

των εργασιών που αφορούν τις προαναφερθείσες οµάδες µε την διαδικασία της απευθεί-

ας ανάθεσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Μετά τα παραπάνω καλείστε να λάβετε απόφαση :  
1. αποκλειστικά για  την κατακύρωση της οµάδας 1  

«Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις, συστήµατα πέδησης, ε-
µπρόσθιο σύστηµα δ/νσης κ.α.» στον Βασιλειάδη Ιορδάνη Συνεργείο – Ανταλλακτικά 
Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 029234230) που προσέφερε Οικονοµική Προσφορά µε 
ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών  πέντε τις εκατό 
(5%) και της οµάδας 3 

«Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδησης, ε-
µπρόσθιο σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. µηχανικού σαρώθρου» στον Τά-
κη ∆. Λυµπεροπουλο ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΑΦΜ 095018418) που προσέφερε Οικονοµική Προ-
σφορά µε ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών  πέντε τις 
εκατό (5%) και 
    2.  Oσον αφορά τις παρακάτω οµάδες (ποσά µε Φ.Π.Α.) : 

• οµάδα 2  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α 
Τιµή 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ) 

 
• οµάδα 4 
Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 
Τιµή 700,00 € (επτακόσια ευρώ) 

 
• οµάδα 5 
Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων 
 Τιµή 300,00 € (τριακόσια ευρώ) 

 
• οµάδα 6 
Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων 
Τιµή 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 

• οµάδα 7                                                                                                                                      
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών µερών 
Τιµή 7.700,00 € (επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ) 
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• οµάδα 8  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατα-
σκευής της εταιρείας  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 
Τιµή 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 

• οµάδα 9  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α. κατα-
σκευής της εταιρείας  
FARID 
Τιµή 6.000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ) 
 

• οµάδα 10  
Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO  
Τιµή 4.450,00 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ) 
 

• οµάδα 11  
Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων MERCEDES 
Τιµή 2.200,00 € (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) 
 
για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς, η εκτέλεση των 
εργασιών που αφορούν τις προαναφερθείσες οµάδες µε την διαδικασία της απευ-
θείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν λήψης σχετικής από-
φασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο».  

      
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 11-11-2015, 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 ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) προχωρήσαµε στη διενέργεια του 
του ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερη µέση έκπτωση) για την 
ανάθεση της εργασίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ", σύµφω-
να µε τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ. 48650/3-11-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 
περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας η ακόλουθη προσφορά: 

 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία 

1 ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν µία ακό-
µη προσφορά από τον ακόλουθο διαγωνιζόµενο προµηθευτή: 

 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία 

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
  

Την ώρα 10.00 π.µ. κηρύξαµε τη λήξη παράδοσης των προσφορών σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης.  Στη συνέχεια, σε δηµόσια συνεδρίαση προχωρήσαµε στον έ-
λεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα οποία κατα-
γράφηκαν.  
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Η προσφορά της ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ αφορούσε 
αποκλειστικά την οµάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   
συστήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. 
µηχανικού σαρώθρου.». 

Η προσφορά του ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ αφορούσε αποκλειστικά 
την οµάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις, συστήµατα 
πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης κ.α.». 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  διαπίστωσε ότι 
και οι δύο προσφορές. είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

Κατόπιν, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και κατέ-
γραψε τις προσφερόµενες τιµές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΟΜΑ∆Α 3 1 

Α/Α Προσφοράς 1 2 

Ονοµατε�ώνυ-

µο/Ε�ωνυµία 

ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟ-

ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΙΟΡ-

∆ΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛ-

ΛΕΑ  

Προσφερόµενο �οσοστό 

έκ�τωσης εργασιών 

 

5 % 5 % 

Προσφερόµενο �οσοστό 

έκ�τωσης (%) ανταλλα-

κτικών 

5 % 5 % 

Ποσοστιαία µέση έκ-

�τωση ανά ώρα εργασί-

ας και τιµής ανταλλα-

κτικών 

5 % 5 % 

 

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 48650/3-11-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• Το γεγονός ότι παρόλο που τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας του διαγωνισµού, 
κατέθεσαν τελικά προσφορά µόνο οι δύο διαγωνιζόµενοι. Πιθανότατα, αυτό οφείλεται 
στο ότι, µε τις τρέχουσες δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες, δεν υπάρχουν πολλές ε-
πιχειρήσεις φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
συµµετοχή τους σε διαγωνισµό δηµοσίου, αλλά και στη συνέχεια για την εκταµίευση 
της αµοιβής τους. 

• το ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης (5 %) που δόθηκε στις Οµάδες 1 και 3 από 
τους δύο διαγωνιζόµενους. 

 

εισηγείται οµόφωνα 
 

α. την κατακύρωση της οµάδας 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις, 
συστήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης κ.α.» στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΤΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΑ και της οµάδας 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συ-
στήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. µηχανικού 
σαρώθρου.» στην ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε τα ακόλου-
θα +ροσφερόµενα +οσοστά έκ+τωσης:  
 

ΟΜΑ∆Α 3 1 

Α/Α Προσφοράς 1 2 

ΑΔΑ: 6Θ67Ω9Μ-Γ23



Ονοµατε�ώνυ-

µο/Ε�ωνυµία 

ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟ-

ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΙΟΡ-

∆ΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛ-

ΛΕΑ  

Προσφερόµενο �οσοστό 

έκ�τωσης εργασιών 

 

5 % 5 % 

Προσφερόµενο �οσοστό 

έκ�τωσης (%) ανταλλα-

κτικών 

5 % 5 % 

Ποσοστιαία µέση έκ-

�τωση ανά ώρα εργασί-

ας και τιµής ανταλλα-

κτικών 

5 % 5 % 

 

β) όσον αφορά τις παρακάτω οµάδες: οµάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – 
ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α..», οµάδα 4 «Συντήρηση – Επισκευή επιβατι-
κών οχηµάτων.», οµάδα 5. «Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων.», οµάδα 6 «Συντήρηση - 
επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήµατος.», οµάδα 7 «Συντήρηση και επισκευή ηλε-
κτρικών µερών.», οµάδα 8 «Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, 
πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ», οµάδα 9 
«Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κατα-
σκευής της εταιρείας FARID», οµάδα 10 «Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO» και 
οµάδα 11 «Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων MERCEDES» δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
υποβολής προσφοράς και προτείνεται η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τις 
προαναφερθείσες οµάδες µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και κατόπιν λήψης της σχετικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο . 

 

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. 

 

         Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνο-

ντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το από 11-11-2015 πρακτικό  δια-

γωνισµού και το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας 

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

� Εγκρίνει και κατακυρώνει το από 12-11-2015 πρακτικό Τού διαγωνισµού απόκλε- 
ιστικά για: 
την οµάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις, συστήµατα πέδη-
σης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης κ.α.» προϋπολογισµού 20.000,00 € (µε ΦΠΑ) στον Βα-
σιλειάδη Ιορδάνη, Συνεργείο – Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 029234230), 
µε προσφερόµενη ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών 
πέντε τις εκατό (5%).  
την οµάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδη-
σης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. µηχανικού σαρώθρου»   
προϋπολογισµού 2.400,00 € (µε Φ.Π.Α.) στον Τάκη ∆. Λυµπεροπουλο ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΑΦΜ 
095018418) µε προσφερόµενη µε ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής 
ανταλλακτικών  πέντε τις εκατό (5%).  
� Εγκρίνει για τις παρακάτω οµάδες: 

Οµάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων 

                  κ.α..» 
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Οµάδα 4 «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχηµάτων.» 

Οµάδα 5 «Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων.» 

Οµάδα 6 «Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήµατος.» 

Οµάδα 7 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών µερών.» 

Οµάδα 8 «Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων 

                  κ.α κατασκευής της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ», 

Οµάδα 9 «Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων 

                   κατασκευής της εταιρείας FARID»,  

Οµάδα 10 «Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO» και οµάδα 11 «Συντήρηση – επι 

                  σκευή οχηµάτων MERCEDES» 

για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς, να ακολουθηθεί η διαδι-

κασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν λήψης σχετι-

κής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
          
        Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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