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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 283 / 2017 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 38 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ:  «Λήψη  απόφασης  ΟΕ  έγκρισης  πρακτικού  διαγωνισμού  και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της μίσθωσης μηχανημάτων έργου για
την  εργασία  "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΑΣΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ"»
 
 

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 4η  Σεπτεμβρίου   του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η
Οικονομική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την  40.087/
30/08/2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Ήταν  δε παρόντες :
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ.  ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΆΚΗΣ  ως  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  της  Οικονομικής
Επιτροπής
και από τα μέλη της , οι  κ.κ : 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  
4)  ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  5) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   7) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
                                                                   

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ :
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 

Η Οικονομική  Επιτροπή,  αφού βρέθηκε  σε νόμιμη απαρτία   (σε  σύνολο
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 8 -    , ) σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75, του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή
αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  «Λήψη απόφασης
ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
της  μίσθωσης  μηχανημάτων  έργου  για  την  εργασία  "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ"». 
          Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην υπάλληλο
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του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης κ.  Έλσα
Γκουβέντα, η οποία ως εισηγήτρια λέγει τα παρακάτω:
         “ Κύριοι Σύμβουλοι, 

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Η υπ΄αριθμ 259/2017 ΑΟΕ ομόφωνα:
1. Ενέκρινε  το  πρωτογενές  αίτημα,  τη  διάθεση  πίστωσης  του  ΚΑΕ

15.6279.002  που  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  του
οικονομικού έτους 2017.

2. Ενέκρινε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της αριθμ 71/2017 μελέτης για την
μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  για  την  εργασία  «καθαρισμοί  περιαστικών
δασών και αντιπυρικών ζωνών και δρόμων».

3. Καθόρισε   τους  όρους  διακήρυξης  και  μελέτης  του  διαγωνισμού,  με  τη
διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και
με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  συμφερότερη  από  οικονομικής  άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά τομέα,  ύστερα από εξακρίβωση
συμφωνίας των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης  για  την  εκτέλεση  της  παραπάνω  αναφερομένης  μίσθωσης,
συνολικού ποσού:25.00,00€ (μαζί με ΦΠΑ 24%).

 II.
Tην 01η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή
διαγωνισμού  για  τη  διενέργεια  του  παραπάνω  διαγωνισμού  και  συνέταξε  το
παρακάτω πρακτικό: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αλεξανδρούπολη 01.09.2017
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    Αρ. Πρωτ: 40641
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ»

Στην  Αλεξανδρούπολη  σήμερα  την  1η Σεπτεμβρίου  του  έτους  2017,  ημέρα
Παρασκευή  και  από  ώρα  09.30πμ  μέχρι  10:00  πμ  (έναρξη  αποσφράγισης
προσφορών)  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 491/2016
(ΑΔΑ: 7ΝΓΙΩΨΟ-4ΞΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, για να διενεργήσει το
συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τομέα
για  τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για  την εργασία  καθαρισμών περιαστικών
δασών και αντιπυρικών ζωνών και δρόμων, προϋπολογισμού μελέτης 25.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (αναλύεται σε τμήματα: Τομέας Α: καθαρή
αξία: 6.406,00,  Τομέας Β: καθαρή αξία:  6.986,40 και  Τομέας Γ: καθαρή αξία:
6.768,89)  όπως  ορίζεται  στην  με  Αρ.  Πρωτ:  37897/2017  διακήρυξη  του
Δημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Νίκη Μπόμπουλα, υπάλληλος του Δήμου, ως πρόεδρος 
2) Πολυξένη Φωκιανού, υπάλληλος του Δήμου, ως αναπληρωματικό μέλος
3) Διονύσης Μαστορόπουλος, υπάλληλος του Δήμου, ως μέλος

Η επιτροπή αρχικά  επικοινώνησε με το γραφείο πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι:
α)δεν  έχει  κατατεθεί  καμία  ένσταση  κατά της  διακήρυξης  του διαγωνισμού  τις
προηγούμενες ημέρες, ή της νομιμότητας συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν
β)  δεν  έχει  κατατεθεί  καμία  προσφορά ταχυδρομικά έως  και  την ώρα έναρξης
αποσφράγισης των προσφορών.
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Την ημέρα του διαγωνισμού (01.09.2017) και από ώρα 09.30ΠΜ έως και 10.00ΠΜ
κατατέθηκαν  τέσσερεις  προσφορές  συμμετοχής  ενώπιον  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού:

1)   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ) 
2)   ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
3)  ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)
4) ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αφού πέρασε και η 10.00πμ, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών διαπίστωσε ότι
έχει  κατατεθεί μία προσφορά από την εταιρία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. την ημέρα
του διαγωνισμού (01/09/2017), με ώρα κατάθεσης 10:06, η οποία ως εκπρόθεσμη
δεν  αποσφραγίζεται  και  ο  φάκελος  επιστρέφεται,  η  Πρόεδρος  δήλωσε  ότι  δεν
μπορεί  να  γίνει  δεκτή  καμία  άλλη  προσφορά  και  άρχισε  η  διαδικασία  της
αποσφράγισης.
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος
φάκελος  κ.λ.π).  Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  βρέθηκαν  τα  από  τη  διακήρυξη
δικαιολογητικά και φάκελοι, τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 017063377 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. FAX: 2551081366
Mail: stam.anast@yahoo.gr

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  ΤΕΥΔ                            ΝΑΙ    
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ            ΝΑΙ      
-Τεχνική προσφορά         ΝΑΙ             
-Οικονομική προσφορά    ΝΑΙ             
                                     

2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
ΑΦΜ 998549714
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2551023953
FAX: 2551027958
MAIL: Texniki5@otenet.gr

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  ΤΕΥΔ                               ΝΑΙ    
  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ             ΝΑΙ   
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   ΝΑΙ   
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ     ΝΑΙ          
-Τεχνική προσφορά            ΝΑΙ          
-Οικονομική προσφορά       ΝΑΙ          

3 ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)
ΑΦΜ 048158977
Mail: gioknoris.d@gmail.com

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  ΤΕΥΔ                            ΝΑΙ    
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ            ΝΑΙ      
-Τεχνική προσφορά         ΝΑΙ             
-Οικονομική προσφορά    ΝΑΙ            
                                     

4  ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)
ΑΦΜ: 053478642
Mail:stkanelakis@gmail.com

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  ΤΕΥΔ                            ΝΑΙ    
 -Τεχνική προσφορά         ΝΑΙ            
-Οικονομική προσφορά    ΝΑΙ            

Η Επιτροπή μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι το
ΤΕΥΔ της εταιρίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δεν έφερε σφραγίδα και υπογραφή
από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τα μέλη του Δ.Σ. του οικονομικού φορέα, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9α της διακήρυξης, ούτε από τα προσκομιζόμενα
στοιχεία προέκυπταν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και τη
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 
Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών δεν έκανε δεκτή
την  εταιρία  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ  στο  επόμενο  στάδιο  αποσφράγισης  των
τεχνικών προσφορών, ενώ κάνει δεκτούς τους συμμετέχοντες: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ,  ΓΙΟΚΝΩΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  και  ΚΑΝΕΛΑΚΗ  ΣΤΑΥΡΟ,  διότι
προσκόμισαν  εγκαίρως  και  προσηκόντως  τα  απαραίτητα  –σύμφωνα–  με  τη
διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής.
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Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προχώρησε  στον  έλεγχο  των  τεχνικών
προσφορών  των  συμμετεχόντων  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  ΓΙΟΚΝΩΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΑΝΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, κατά τον οποίο διαπίστωσε:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 017063377 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. FAX: 2551081366
Mail: stam.anast@yahoo.gr

 ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΝΑΙ 
 Υ.Δ.                                           ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Ε.           ΝΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ & 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ                             ΝΑΙ

3 ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)
ΑΦΜ 048158977
Mail: gioknoris.d@gmail.com

 ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΝΑΙ 
 Υ.Δ.                                           ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Ε.           ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ & 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ                             ΝΑΙ

4 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)
ΑΦΜ: 053478642
Mail:stkanelakis@gmail.com

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΟΧΙ
Υ.Δ.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ                    ΟΧΙ
ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Ε.           ΝΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ & 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ                             ΝΑΙ

Μετά τον παραπάνω έλεγχο η επιτροπή διαγωνισμού δεν κάνει δεκτή την τεχνική
προσφορά του ΚΑΝΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, διότι  δεν έχει  φύλλο τεχνικής προσφοράς
όπου να αναφέρει τα προσφερόμενα μηχανήματα έργου και οχήματα, χειριστές και
οδηγούς,  ούτε  Υ.Δ.  εκ  μέρους  του  προσφέροντα  που  να  δηλώνει  ότι  θα
συνεργαστεί  με  τον  χειριστή  Μ.Ε.  Κάνει  δεκτούς  στην  αποσφράγιση  των
οικονομικών  προσφορών  τους  συμμετέχοντες  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
και  ΓΙΟΚΝΩΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  διότι  βρήκε  σύμφωνους  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και τη σχετική μελέτη, τους φακέλους των τεχνικών προσφορών
τους. 
Η Επιτροπή προχώρησε και στον έλεγχο και στην  αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών  των συμμετεχόντων ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΓΙΟΚΝΩΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, όπου και διαπίστωσε τα παρακάτω:

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ Α
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ Β
ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ Γ
ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 017063377 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. FAX: 2551081366

4.163,90
4.541,16 4.399,78

ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)
ΑΦΜ 048158977
Mail:gioknoris.d@gmail.com 4.484,20 4.890,48 4.738,22

Ο οικονομικός φορέας ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ προσέφερε και για τους
τρεις τομείς τη χαμηλότερη τιμή ανά τομέα (με ποσοστό έκπτωσης 35% έναντι του
ποσοστού έκπτωσης 30% της προσφοράς του ΓΙΩΚΝΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ). 
Προσωρινός  ανάδοχος αναδεικνύεται  ο  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που
προσέφερε  τη  χαμηλότερη  τιμή για  κάθε  τομέα,  όπως  αναφέρονται  αναλυτικά
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παραπάνω  (και  στο  σύνολο  της  προσφοράς  13.104,84€  χωρίς  το  ΦΠΑ  και
16.250,00€ με ΦΠΑ 24%).

Μετά  τα  παραπάνω,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προτείνει  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή  την  ανάδειξη  του  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως  προσωρινού
αναδόχου  για  τη  μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  για  την  εργασία  καθαρισμών
περιαστικών δασών και  αντιπυρικών ζωνών και  δρόμων, διότι  η προσφορά του
είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  και  προσέφερε  τη  χαμηλότερη  τιμή  ανά  τομέα,  με  ποσοστό
έκπτωσης 35%. 
Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1………………………………..   2. ………………………………….  3. …………………………………

Καλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει η μη το παραπάνω πρακτικό και να αναδείξει ή όχι
προσωρινό  ανάδοχο  για  τη μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  για  την  εργασία
«καθαρισμοί περιαστικών δασών και αντιπυρικών ζωνών και δρόμων» .”
           Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ.
Συμβούλων , μετά το τέλος της οποίας η ΟΕ  αφού άκουσε την εισήγηση και τη
συζήτηση , είδε τις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές  διατάξεις, έγγραφα ,  το
φάκελο του διαγωνισμού, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 
                                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Την  έγκριση  του  αριθμ.  40641/01-09-2017  πρακτικού  της  επιτροπής
διαγωνισμού
Β)  Την  ανάδειξη  του  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως  προσωρινού
αναδόχου  για  τη  μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  για  την  εργασία  καθαρισμών
περιαστικών δασών και  αντιπυρικών ζωνών και  δρόμων, διότι  η προσφορά του
είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  και  προσέφερε  τη  χαμηλότερη  τιμή  ανά  τομέα,  με  ποσοστό
έκπτωσης 35%. 

       Για  την  επιβεβαίωση  των  ανωτέρω συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό  και
υπογράφεται ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                   1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                   2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
                                                                   3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
                                                                   4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
                                                                   5) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 
                                                                       ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 
                                                                   6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
                                                                   7) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 

     
          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ        
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