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Αριθμός απόφασης: 9 /2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15η Ιανουαρίου 2015, ημέρα  Πέμπτη και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 1353/13-01-
2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δό-
θηκε 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). Απουσία του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος. 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 
μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Ζαχαριάδης Παύλος    

Το τακτικό μέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

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. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως  της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Κατακύρωση του πρακτικού του  δι-

αγωνισμού για την εργασία: “ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ-

ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογι-

σμού 59.900,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΑΔΑ: Β5Φ5Ω9Μ-Υ5Σ



Ο κ. Αντιπροέδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη της 
επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 68513/31-12-2014 έγγραφο της Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Κατακύρωση του πρακτικού του  διαγωνισμού  για την εργασία: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισμού 59.900,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.)», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπροέδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 
ΣΧΕΤ. :   
α) Το από 30-12-2014  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον φάκελο του διαγωνισμού. 

      

       Σας αποστέλλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον φάκελο του ανοικτού 

πρόxειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της 30-12-2014 για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με την Επιτροπή Διαγωνισμού να εισηγείται την κατακύρωση της 

ομάδας 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύ-

στημα δ/νσης κ.α.» στον Βασιλειάδη Ιορδάνη Συνεργείο – Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 

029234230) με ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών  δέκα τρία τις εκα-

τό (13%). 

Oσον αφορά τις παρακάτω ομάδες: 

 Ομάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α..» 

 Ομάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύ-

στημα δ/νσης περιστρεφόμενες σκούπες κ.α. μηχανικού σαρώθρου κ.α..» 

 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.» 

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, κατό-

πιν λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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

«Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο 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  δέκα τρία τις 

εκατό (13%). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Στη Δράμα, σήμερα 30-12-2014, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

 

1) Γεωργούδης Γεώργιος 

2) Λαλές Ευστράτιος  

3) Μαυρίδης Δημήτριος 

 

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών των εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 17/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας 

(ΑΔΑ:ΒΙΨΠΩ9Μ-ΡΡΡ) προχωρήσαμε στη διενέργεια του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνι-

σμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερη μέση έκ-

πτωση) για την ανάθεση της εργασίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ", σύμ-

φωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 65593/10-12-2014 διακήρυξη του Δημάρχου.  

 Κατατέθηκε μια προσφορά, εμπρόθεσμα, του Βασιλειάδη Ιορδάνη.  

 Την ώρα 10.00 π.μ. κηρύξαμε τη λήξη παράδοσης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της διακή-

ρυξης.  Στη συνέχεια, σε δημόσια συνεδρίαση προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό τα οποία καταγράφηκαν στο σχετικό συνημμένο πίνακα πρακτικού του διαγωνι-

σμού. Η προσφορά αφορούσε αποκλειστικά την ομάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρ-

τήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.». 

 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε μυστική συνεδρίαση αποφασίσαμε ότι η μοναδική προσφορά 

που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 

ΑΔΑ: Β5Φ5Ω9Μ-Υ5Σ



Κατόπιν, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και κατέγραψε την προσφερόμενη 

τιμή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Ομάδα 1 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Βασιλειάδης Ιορδάνης 

Προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης εργασιών 

 

13% 

Προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης (%) ανταλλακτι-

κών 

13% 

Ποσοστιαία μέση έκπτωση 

ανά ώρα εργασίας και τι-

μής ανταλλακτικών 

13% 

 

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 την υπ’ αριθ. 65593/10-12-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

 το γεγονός ότι δόθηκε η προβλεπόμενη δημοσιότητα για τον διαγωνισμό. 

 την δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει ως συνέπεια την αδυναμία – απροθυμία να συμμετέχουν οι 

προμηθευτές σε διαγωνισμούς καθώς υπάρχει δυσκολία προσκόμισης φορολογικών, ασφαλιστικών ενη-

μεροτήτων κλπ 

 το ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης (13%) που δόθηκε στην Ομάδα 1 του  διαγωνισμού σε σχέση με 

ποσοστά που δόθηκαν σε όμοιους διαγωνισμούς άλλων Δήμων, 

 

εισηγείται ομόφωνα 
 
α) την κατακύρωση της ομάδας 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα 

πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.» στον Βασιλειάδη Ιορδάνη με τα ακόλουθα προσφερόμενα πο-

σοστά έκπτωσης:  

 

Α/Α Ομάδα 1 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Βασιλειάδης Ιορδάνης 

Προσφερόμενο ποσοστό έκ-

πτωσης εργασιών 

 

13% 

Προσφερόμενο ποσοστό έκ-

πτωσης (%) ανταλλακτικών 

13% 

Ποσοστιαία μέση έκπτωση 

ανά ώρα εργασίας και τιμής 

ανταλλακτικών 

13% 

 

β) όσον αφορά τις παρακάτω ομάδες : 

 Ομάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α..» 

 Ομάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις συστήματα πέδησης, εμπρό-

σθιο σύστημα δ/νσης περιστρεφόμενες σκούπες κ.α. μηχανικού σαρώθρου κ.α..» 

 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.» 

ΑΔΑ: Β5Φ5Ω9Μ-Υ5Σ



 

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 διατά-

ξεις, κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο . 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθη-

κε, υπογράφεται. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τα 

οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, την 800/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το 

από 3-12-2014 πρακτικό επαναληπτικού διαγωνισμού 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 30-12-2014 πρακτικό επαναληπτικού διαγωνισμού 

αποκλειστικά για την ομάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα 

πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.» προϋπολογισμού 25.000 € (με ΦΠΑ) στον Βασιλειάδη Ι-

ορδάνη, Συνεργείο – Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 029234230), με προσφερόμενη 

ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών δέκα τρία τις εκατό (13%). 

 Εγκρίνει για τις παρακάτω ομάδες: 

Ομάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α..» 

Ομάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο 

σύστημα δ/νσης περιστρεφόμενες σκούπες κ.α. μηχανικού σαρώθρου κ.α..» 

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.» 

για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς, να ακολουθηθεί η διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

          

         

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 

 
 

ΑΔΑ: Β5Φ5Ω9Μ-Υ5Σ
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