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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης /15-03-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ∆. ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθµός απόφασης: 47/2016

ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση πρακτικών 1 και 2
Του διαγωνισµού της εργασίας
"Συντήρηση κήπων πάρκων"

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη
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 αριθµ. πρωτ.9514/08-03-2016 γραπτή πρόσκληση του, 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 6 µέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χαραλαµπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Ηλιάδης Νικόλαος)
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε 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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O κ. πρόεδρος εισάγοντας το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη
της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 8780/02-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την Κατακύρωση πρακτικού Νο1 και Νο2 διαγωνισµού της εργασίας "Συντήρηση κήπων πάρκων"». και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:
«Σας διαβιβάζουµε το µε αριθµ. πρωτ. 7324/24-02-2016 πρακτικό Νο1 και το µε
αριθµ. πρωτ. 8123/29-02-2016 πρακτικό Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων» και παρακαλούµε για την κατακύρωσή
τους και την ανάδειξη ως αναδόχου της εργασίας, τον εργολάβο µε πτυχίο Ε∆Ε πρασίνου, «ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ » µε ΑΦΜ 050232986, µε ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο της εκατό (52%).
Ο συµβατικός προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται σε 77.463,36 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., και 95.279,93 Ευρώ µαζί µε το ΦΠΑ 23%.»
Το από 24-02-2016 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1
Στη ∆ράµα, σήµερα 23-2-2016, οι αρακάτω υογράφοντες:
1) Λαζαρίδης Λάζαρος
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Σαµαρά Ιορδάνα
δηµοτικοί υάλληλοι, µέλη της ειτροής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύµφωνα µε την υ’αριθµ.
453/2015 Αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 7∆7ΖΩ9ΜΘΒΩ) ροχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση κήων άρκων», συνολικού ροϋολογισµού εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα έξι λετών (198.499,86 €)
συµεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υ’αριθµ.
4570/2-2-2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Ο διαγωνισµός της ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 20722. Η καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής των ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 17-2-2016 και ώρα 17:00.
Κατά τη συνεδρίαση της η ειτροή ροέβη στην ηλεκτρονική αοσφράγιση των
ροσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και
κρυφό ροσωικό κωδικό ρόσβασης) εέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 20722 και
διαίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος αό το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και
αφετέρου ότι έχει υοβληθεί εµρόθεσµα στο διαγωνισµό ροσφορά αό τους αρακάτω οικονοµικούς φορείς:
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α/α

Οικονοµικός φορέας

Ηµ/νία & ώρα Υοβολής
ροσφοράς

1

Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

12/02/2016 11:11:22

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

13/02/2016 19:53:23

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14/02/2016 12:18:04

4

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14/02/2016 18:49:31

5

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15/02/2016 10:34:01

6

7

8
9
10

11

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕ
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

15/02/2016 13:08:01

17/02/2016 12:17:14

17/02/2016 12:21:13
17/02/2016 13:11:10
17/02/2016 13:26:04

17/02/2016 14:35:56

12

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

17/02/2016 14:40:11

13

ΠΑΝΕΛΛΑ,,ΖΗΝΟΒ,ΦΙΛΩΤΑΣ

17/02/2016 14:44:12

14

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

17/02/2016 14:47:15

15
16

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

17/02/2016 15:19:30
17/02/2016 15:42:13

Η Ειτροή εισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αοσφράγισης δεν
ήταν δυνατή η ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της
Ειτροής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό ροσωικό κωδικό ρόσβασης) ροκειµένου να αοσφραγισθεί η ροσφορά. Αµέσως µετά την αραάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαιστευτηρίων αό κάθε Μέλος της Ειτροής), η ροσφορά αοσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αοσφραγίσθηκε ο υοφάκελος
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική ροσφορά» της ροσφοράς µε αοτέλεσµα να
είναι δυνατή λέον η ρόσβαση στο εριεχόµενό του. Εισηµαίνεται ότι ο υοφάκελος
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«Οικονοµική Προσφορά» δεν αοσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του
∆ιαγωνισµού, αυτός θα αοσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του ∆ιαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αοσφράγιση των ροσφορών και ειδικότερα τού υοφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Ειτροή διαίστωσε
ότι οι ροσφορές είχαν λάβει αό το σύστηµα, τους αρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος:
Α/Α ροσφοΟικονοµικός φορέας

α/α

ράς συστήµατος

1

Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

27678

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

27347

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27436

4

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27524

5

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27298

6

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

27650

7

ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

27622

8

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

27422

9

ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

27577

10

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.

27562

11

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

27698

12

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27570

13

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

27898

14

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27851

15

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

27856

16

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

27862

Είσης, αναφορικά µε το εριεχόµενο των ροσφορών η Ειτροή εισηµαίνει
ότι αυτές εριελάµβαναν τους σχετικούς ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και
διάφορα εισυνατόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των οοίων εξήχθησαν
αό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής:
1. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α ροσφοράς συστήµατος 27678 ου υοβλήθηκε αό την εταιρεία Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6180/152-2016, η εταιρεία Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό την ίδια.
2. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α ροσφοράς συστήµατος 27347 ου υοβλήθηκε αό τον ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6350/162-2016, ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
3. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α ροσφοράς συστήµατος 27436 ου υοβλήθηκε αό τον ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6271/162-2016, ο ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
4. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27524
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΛΟΥΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡ-
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ΓΙΟΥ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6538/172-2016, ο ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
5. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27298
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6449/162-2016, ο ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
6. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27650
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6800/182-2016, ο ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα
τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
7. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27622
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6723/182-2016, ο ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον
ίδιο.
8. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27422
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό την εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ:

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6751/182-2016, η εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ροσκόµισε
εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον
ίδιο.
9 Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27577
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ:

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6725/182-2016, ο ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
10. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27562
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό την εταιρεία ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6727/182-2016, η εταιρεία ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό
τον ίδιο.
11. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27698
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό την ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6934/192-2016, η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα
τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
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12. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27570
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6935/192-2016, ο ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
13. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27898
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό την ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6896/192-2016, η ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
14. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27851
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6899/192-2016, ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα
δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
15. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27856
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 7088/222-2016, ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα
τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
16. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 27862
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό τον ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 6897/192-2016, ο ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
Κατά τον έλεγχο της ληρότητας των δικαιολογητικών η ειτροή διαίστωσε
ότι η οι ροσφορές ου είναι λήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης είναι
οι ακόλουθες:
Α/Α ροσφοα/α

Οικονοµικός φορέας

ράς συστήµατος

1

Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

27678

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

27347

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27436

4

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27524

5

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27298

6

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

27650

8

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

27422

9

ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

27577

10

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.

27562

11

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

27698

12

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27570

13

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

27898

14

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27851

15

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

27856

16

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

27862

Όσον αφορά την ροσφορά του ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αυτή αορρίτεται για τον αρακάτω λόγο:
 ∆εν ροσκόµισε Πιστοοιητικό του οικείου Ειµελητηρίου (Τεχνικού ή Εαγγελµατικού), µε το οοίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό εάγγελµα του σχετίζεται
µε το αντικείµενο της υό ανάθεσης σύµβασης, ου να έχει εκδοθεί το ολύ έξι
(6) µήνες ριν αό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή τυχίο
ΜΕΕΠ του ρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για εξειδικευµένες εργασίες κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή τυχίο Εργολητών ∆ηµόσιων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.)
του ρώην υουργείου Γεωργίας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 6

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

της αραγράφου Α1 του άρθρου 6 της διακήρυξης. Προσκόµισε την υ’αριθµ.
17/1-2-2016 βεβαίωση της Ειστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκαίδευσης
Μηχανικών η οοία δεν καλύτει την εν λόγω ααίτηση της διακήρυξης.
Κρίνεται σκόιµο να τονιστεί ότι στην υ’αριθµ. 536349/22-12-2015 βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ ου ροσκόµισε η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ αναγράφεται ότι:

Η ειτροή αφού έλαβε υόψη της την υ’αριθµ 3627/2009 σχετική Αόφαση του
Συµβουλίου της Εικρατείας έκρινε ότι εφόσον η διαγωνιζόµενη ροσκόµισε βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας, έστω ρος είσραξη χρηµάτων, αό το οοίο ροκύτει
ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερη, δεν συντρέχει λόγος αοκλεισµού της αό την εραιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού.
Η αοσφράγιση του υοφακέλου «Οικονοµική ροσφορά» θα ραγµατοοιηθεί
την ηµεροµηνία και ώρα ου θα κοινοοιηθεί στους διαγωνιζόµενους µετά την άροδο
του χρονικού διαστήµατος ου ροβλέεται για την υοβολή ενστάσεων.
Μετά αό τα αραάνω, η Ειτροή

εισηγείται οµόφωνα
α. την συµµετοχή στο εόµενο στάδιο του διαγωνισµού των αρακάτω διαγωνιζοµένων:
Α/Α ροσφοα/α

Οικονοµικός φορέας

ράς συστήµατος

1

Σ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

27678

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

27347

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27436

4

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27524

5

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27298

6

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

27650

8

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

27422

9

ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

27577

10

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.

27562

11

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

27698

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

Α/Α ροσφοα/α

Οικονοµικός φορέας

ράς συστήµατος

12

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27570

13

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

27898

14

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27851

15

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

27856

16

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

27862

β. την αόρριψη της ροσφοράς του αρακάτω διαγωνιζόµενου για τους λόγους ου
αναφέρθηκαν ανωτέρω:
Α/Α ροσφοράς συστήµα-

Οικονοµικός φορέας

α/α

τος
7

ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

27622

Μη υάρχοντος άλλου θέµατος η Ειτροή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το αρόν ρακτικό, το οοίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λαζαρίδης Λάζαρος

Λαλές Ευστράτιος

Σαµαρά Ιορδάνα

Το από 29-02-2016 No 2 πρακτικό της Eπιτροπής ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2

Στη ∆ράµα, σήµερα 26-2-2016, οι αρακάτω υογράφοντες:

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

1) Λαζαρίδης Λάζαρος
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Σαµαρά Ιορδάνα
δηµοτικοί υάλληλοι, µέλη της ειτροής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύµφωνα µε την υ’αριθµ.
453/2015 Αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 7∆7ΖΩ9ΜΘΒΩ) ροχωρήσαµε στην αοσφράγιση της οικονοµικής ροσφοράς του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη
αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση κήων άρκων», συνολικού ροϋολογισµού
εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα έξι λετών (198.499,86 €) συµεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υ’αριθµ. 4570/2-2-2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Ο διαγωνισµός της ροαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 6810.
Σύµφωνα µε το ρακτικό Νο1 της ειτροής διαγωνισµού, οι ροσφορές των
οοίων οι φάκελοι δικαιολογητικών/τεχνικής ροσφοράς είναι λήρεις και σύµφωνες
µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι ακόλουθες:
Α/Α ροσφοα/α

Οικονοµικός φορέας

ράς συστήµατος

1

Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

27678

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

27347

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27436

4

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27524

5

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27298

6

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

27650

8

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

27422

9

ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

27577

10

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.

27562

11

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

27698

12

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27570

13

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

27898

14

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27851

15

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

27856
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Α/Α ροσφοα/α

Οικονοµικός φορέας

ράς συστήµατος

16

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

27862

Η ειτροή εισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αοσφράγισης των
οικονοµικών ροσφορών δεν ήταν δυνατή η ρόσβαση στο εριεχόµενο τους. Στη συνέχεια τα µέλη της Ειτροής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική
φόρµα του συστήµατος τα διαιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό ροσωικό
κωδικό ρόσβασης) ροκειµένου να αοσφραγισθούν οι οικονοµικές ροσφορές. Αµέσως µετά την αραάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαιστευτηρίων
αό κάθε Μέλος της Ειτροής), οι οικονοµικές ροσφορές αοσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αοσφραγίσθηκαν ο υοφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» των ροσφορών ου συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού µε αοτέλεσµα να είναι δυνατή λέον η ρόσβαση στο εριεχόµενό τους.
Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς της εταιρείας Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή
.pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη.
Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί
του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 27%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή
.pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη.
Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί
του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 48%. Η εκτύωση «Οικονοµική
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Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΚΑΦΕΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή
.pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη.
Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί
του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 41%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΛΟΥΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή
.pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη.
Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί
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του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 38%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή .pdf
την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του
ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 10%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆Η
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε
µορφή .pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογε-
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γραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό
έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 39%. Η εκτύωση
«Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η
ονοµασία του οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς της εταιρείας
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή»
ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 33%.
Η εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή .pdf
την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του
ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 52%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς της εταιρείας
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. η Ειτροή εισηµαίνει ότι
αυτή εριελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε
ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι
51%. Η εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως
εξής:
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Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς της ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε
µορφή .pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό
έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 47%. Η εκτύωση
«Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η
ονοµασία του οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή
.pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη.
Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί
του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 46%. Η εκτύωση «Οικονοµική
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Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς της ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή .pdf
την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του
ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 21%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε
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µορφή .pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό
έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 21%. Η εκτύωση
«Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η
ονοµασία του οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε
µορφή .pdf την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό
έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 22%. Η εκτύωση
«Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η
ονοµασία του οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:
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Όσον αφορά το εριεχόµενο της οικονοµικής ροσφοράς του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ η Ειτροή εισηµαίνει ότι αυτή εριελάµβανε σε µορφή .pdf
την εκτύωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υογεγραµµένη. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του
ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 41%. Η εκτύωση «Οικονοµική
Προσφορά Προµηθευτή» και το εισυνατόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του
οοίου εξήχθη αό το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

Στον αρακάτω ίνακα αρουσιάζονται η ροσφερόµενη τιµή και το αντίστοιχο
οσοστό έκτωσης εί του ροϋολογισµού ανά διαγωνιζόµενο:
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α/α

Οικονοµικός φορέας

Α/Α ροσφο-

Ποσοστό

ράς συστήµα-

έκτωσης

τος
1

Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

27678

27%

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

27347

48%

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27436

41%

4

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27524

38%

5

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

27298

10%

6

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

27650

39%

8
9
10

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕ
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ
Ο.Ε.

27422
27577
27562

33%

52%
51%

11

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

27698

47%

12

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27570

46%

13

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

27898

21%

14

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27851

21%

15

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

27856

22%

16

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

27862

41%

Μετά αό τα αραάνω, η ειτροή λαµβάνοντας υόψη:
•
•
•
•

την υ’ αριθ. 4570/2-2-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου.
το µε αριθµό ρωτοκόλλου 7324/24-2-2016 Πρακτικό Νο1 της Ειτροής ∆ιαγωνισµού.
τις ροσφερόµενες τιµές
το άρθρο 19 του Π∆ 28/80

εισηγείται οµόφωνα
την κατακύρωση του διαγωνισµού «Συντήρηση κήων άρκων» στον ΠΑΝΤΟΥΛΗ
ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ καθόσον η ροσφορά ου κατέθεσε είναι η χαµηλότερη και
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
Η ροσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο οσό των 77.463,36 € για την συµβατική
ερίοδο, µη συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η ροσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται
στο οσό των 95279,93 €. Εισηµαίνεται, ότι η ροσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί σε ακέραιο οσοστό έκτωσης εί του ροϋολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ), το οοίο είναι 52%.

ΑΔΑ: 7Ζ4ΟΩ9Μ-4ΘΕ

Μη υάρχοντος άλλου θέµατος η Ειτροή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το αρόν ρακτικό, το οοίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υογράφεται ως εξής:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λαζαρίδης Λάζαρος

Λαλές Ευστράτιος

Σαµαρά Ιορδάνα

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας
υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας

Αποφασίζει

οµόφωνα

 Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 της 24ης -02-2016 καθώς και το πρακτικό Νο 2 της 29ης-022016 και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων», στον
ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ καθόσον η προσφορά που κατέθεσε είναι η
χαµηλότερη και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
Η προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 77.463,36 € για την συµβατική περίοδο,
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό
των 95.279,93 €
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.

