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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης/15-03-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆. ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθµός απόφασης: 48/2016

ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση πρακτικού της φανερής, προφορικής δηµόσιας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 8580/02-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Κατακύρωση πρακτικού της φανερής, προφορικής δηµόσιας
πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.)». και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:
«Σας στέλνουµε το φάκελο της από 26-02-2016 φανερής, προφορικής πλειοδοτικής
δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε
εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), της οποίας
πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Καζαντζίδης Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ 039384497)
∆ΟΥ ∆ράµας µε τελική προσφορά σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα :
Α/Α Κατηγορία και ενδεικτικός αριθµός
Τιµή
εκποιούµενων είδών
διακήρυξης
σε €/όχηµα

Τιµή Προσφοράς σε
€/όχηµα

1

Φορτηγά κάθε είδους 3 οχήµατα

50,00

51,00

2

ΙΧ αυτοκίνητα 40 οχήµατα

40,00

41,00

3

∆ίκυκλα κάθε είδους 7 οχήµατα

10,00

11,00

Εκτιµητέα
αξία του
συνόλου των
οχηµάτων
σε €

Οικονοµική προσφορά
του συνόλου των
οχηµάτων
σε €

1.820,00

1.870,00
»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στη ∆ράµα, σήµερα 26-02-2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα η Επιτροπή που ορίστηκε σύµφωνα µε την
621/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας, για να διενεργήσει φανερή,
προφορική δηµόσια πλειοδοτική δηµοπρασία για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων
Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 364/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ΄ αριθµ. 12/2016 απόφαση καθορισµού των όρων δηµοπράτησης της Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ΄ αριθµ. 5985/12-02-2016 διακήρυξη του
διαγωνισµού (η οποία δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες: 1) Πρωινός Τύπος , 2) Χρονικά της
∆ράµας 3) Εργασία...συν, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παραβρέθηκαν:
α/
α
1
2
3

Παρόντες
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος
Σολάκης Αγγελος

Αναπληρωµατικό µέλος της επιτρπής
Τακτικό µέλος
Τακτικό µέλος
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Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά.
Εκδήλωσε ενδιαφέρον για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) ένας (1) συµµετέχων.
Νο.
1

Συµµετέχοντες
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στην συνέχεια ο συµµετέχων κλήθηκε να δώσει τις προσφορές του ανά κατηγορία
οχηµάτων, όπως ορίζονται στη διακήρυξη, και η επιτροπή υπολόγισε κάθε φορά το συνολικό προσφερόµενο τίµηµα για το σύνολο των διατιθέµενων οχηµάτων. Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας του παραρτήµατος Ι της Οικονοµική Προσφοράς.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης τελικός πλειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία
.
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
µε τελική προσφορά σύµφωνα µε τον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οικονοµικής Προσφοράς :
Α
/
Α
1
2
3

Κατηγορία εκποιούµενου είδους

Φορτηγά κάθε είδους
ΙΧ αυτοκίνητα
∆ίκυκλα κάθε είδους

Τιµή
Προσφοράς
σε €/όχηµα
51,00
41,00
11,00

Ολογράφως

Πενήντα ένα ευρώ
Σαράντα ένα ευρώ
Έντεκα ευρώ

Στην συνέχεια κλήθηκε ο συµµετέχων να παραλάβει την εγγυητική επιστολή Νο
53704/12-02-2016 που είχε καταθέσει για την συµµετοχή του στην ∆ηµοπρασία, αφού
προηγουµένως υπέγραψε επί του αντιγράφου της εγγυητικής επιστολής ότι αποδέχεται
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας .
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών, τον τελικό πλειοδότη και τον εγγυητή του.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας
υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το από 26-02-2016 πρακτικό διαγωνισµού και το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας
Αποφασίζει

οµόφωνα

• Εγκρίνει και κατακυρώνει το από 26-02-2016 πρακτικό τού διαγωνισµού
µε τελικό πλειοδότης την εταιρεία .
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
µε τελική προσφορά σύµφωνα µε τον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οικονοµικής Προσφοράς :
Α
/
Α
1

Κατηγορία εκποιούµενου είδους

Φορτηγά κάθε είδους

Τιµή
Προσφοράς
σε €/όχηµα
51,00

Ολογράφως

Πενήντα ένα ευρώ
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2
3

ΙΧ αυτοκίνητα
∆ίκυκλα κάθε είδους

41,00
11,00

Σαράντα ένα ευρώ
Έντεκα ευρώ

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

