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Του  Πρακτικού αριθ. 54/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 1170/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: 
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  2018- 2019» προϋπολογισμού 
100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 37468/23-11-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
   Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα, Προεδρεύουσα της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 4) Ζιμπίδης 
Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος, 5) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 6) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  
αναπληρωματικό μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους,  2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα 
μέλος, 4) Καραλίδης Φώτιος μέλος και 5) Λασκαρίδης Παντελής, οι οποίοι απουσίαζαν αν και  
κλήθηκαν νόμιμα. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
      Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξι μέλη, η 
Προεδρεύουσα της Οικονομικής  Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας 
διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1170: Εισηγούμενη το έβδομο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ.: 7745/28-11-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:   
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. To N.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης 
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 καθώς και το Ν. 3852/2010 άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 

του Ν.4071/2012 
5. Το φάκελο με τα στοιχεία της υπηρεσίας του θέματος 
6. Την υπ΄ αριθμ.  7664/23.11.2018 Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016) 
7. Τα από 27-11-2018 και 28-11-2018 επισυναπτόμενα Πρακτικά του Διαγωνισμού Ι και ΙΙ αντίστοιχα         

σας διαβιβάζουμε τα παραπάνω 1ο και 2ο Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου της υπηρεσίας «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. 
ΔΡΑΜΑΣ  2018- 2019» και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης έγκρισής τους και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6385/04-10-2018 Διακήρυξης. 

ΑΔΑ: ΩΜΜΕ7ΛΒ-ΡΓΙ



Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος στα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα της 54ης συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά λόγω των διαδικασιών που 
πρέπει να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα, έπειτα από την από 
το Νόμο χρονοβόρα διαδικασία (εγκρίσεις επί μέρους σταδίων διαγωνισμού, έλεγχος νομιμότητας) 
επέρχονται καθυστερήσεις για υπογραφή της σύμβασης ώστε να εκτελεστεί η υπηρεσία του θέματος, 
δηλαδή ο αποχιονισμός – καθαρισμός του οδικού δικτύου αρμοδιότητος συντήρησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας για την περίοδο 2018 – 2019. 
 
Συγκεκριμένα το 1ο Πρακτικό αναφέρει τα εξής: « Οι κατωτέρω υπογράφοντες 
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός (ως πρόεδρος) 
2. Πάσχος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (ως μέλος) 
3. Ουζούνης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (ως μέλος) 
ορισθέντες ως επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω υπηρεσίας με την με 
αριθμ.. 930/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ6Μ7ΛΒ-ΡΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 27-11-2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας προκειμένου να προβούμε στην διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο 
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  2018- 2019» 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της με αριθμ. ΔΤΕ 7664/23.11.2018 Πρόσκλησης σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016) καθώς και της με 
αριθμ. ΔΤΕ 6385/04.10.2018 Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης – Διαδικασίας διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 
67543. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
7664/23.11.2018 Πρόσκληση, η 27-11-2018 και ώρα 10:00. 

Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αφού 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 67543 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) 
προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα:   

α/α Οικονομικός φορέας Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφοράς 

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/11/2018   09:25:25 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν σε 
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία 
(καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της  προσφοράς με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος 
«Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς και ειδικότερα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, 
τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος: 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α προσφοράς συστήματος 

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 119154 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε 
τα ακόλουθα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι τίτλοι των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και 
έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΜΜΕ7ΛΒ-ΡΓΙ



 

Ο οικονομικός φορέας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
προσκόμισε εμπρόθεσμα φάκελο, ο οποίος έλαβε αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 7721/27-11-2018, 
με τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο. 
Η επιτροπή μονόγραψε τον κλειστό φάκελο της προσφοράς και προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς μονογράφοντας όλα τα φύλλα του φακέλου της 
προσφοράς.  
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, καθώς και της γνησιότητας της εγγυητικής 
συμμετοχής, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά με α/α 119154 είναι πλήρης και 
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης.  
Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προχώρησε στην 
αξιολόγησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα η Επιτροπή 
έκρινε αποδεκτή την παραπάνω προσφορά αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης.  
Η επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» του 
παραπάνω μοναδικού οικονομικού φορέα, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτόν με 
ειδική πρόσκληση (Ν. 4412/16, αρ. 100, παρ. 2.γ), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 
διαδικασία που θα καταγραφεί στο 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του διαγωνισμού. 
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται». 
 
Συγκεκριμένα το 2ο Πρακτικό αναφέρει τα εξής: «Οι κατωτέρω υπογράφοντες 
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός (ως πρόεδρος) 
2. Πάσχος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (ως μέλος) 
3. Ουζούνης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (ως μέλος) 
ορισθέντες ως επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω υπηρεσίας με την με 
αριθμ. 930/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ6Μ7ΛΒ-ΡΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 28-11-2018 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας προκειμένου να προβούμε, σε συνέχεια της διαδικασίας που 
καταγράφηκε στο 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 
6385/04.10.2018 Διακήρυξη, στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 
“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”, ο οποίος αποτελεί το 
μοναδικό συμμετέχοντα στο διαγωνισμό του θέματος. 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης – Διαδικασίας διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 
67543.  

ΑΔΑ: ΩΜΜΕ7ΛΒ-ΡΓΙ



Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς 
δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν 
διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε 
Μέλος της Επιτροπής), η οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» της μοναδικής προσφοράς που συμμετέχει σε αυτό το στάδιο του 
διαγωνισμού με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 
Αναφορικά με το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε 
σε μορφή .pdf  την παραγόμενη Οικονομική Προσφορά από το σύστημα η οποία είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”. 
Η Οικονομική Προσφορά από το σύστημα έχει αναλυτικά ως εξής : 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” πληροί τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης 
και επειδή είναι η μοναδική προσφορά αναδεικνύεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται 
προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ την έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού του 
διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  2018- 
2019» και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με προσφορά 80.500,00 € χωρίς ΦΠΑ 
(έκπτωση 0,18 %). 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε τη συνεδρίαση.  
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, Υπηρεσία   

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  2018- 2019» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012  : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τα πρακτικά για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  2018- 2019» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με προσφορά 80.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 
(έκπτωση 0,18 %). 
 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  1170/2018. 
 

 
 

                              Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

 ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

    ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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