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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 57/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  5-3-2013 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 14386/1-3-2013 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 13076/26-2-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, µε το οποίο διαβιβάστηκαν  τα  πρακτικά No1 µε αριθµ. πρωτ. 11594/20-
02-2013  & No2 µε αριθµ. πρωτ. 12298/22-02-2013 του διαγωνισµού για την « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» και τα οποία είναι τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο1 

            Στη ∆ράµα σήµερα 20 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, οι παρακάτω  
υπογράφοντες 1) Γεώργιος Αδαµαντίδης 2) Σταύρος Παπαδόπουλος και 3) Αγγελική Τσιπουρίδου ως 
αναπληρωµατικό µέλος του µέλους Κυρατσώς Παπαδοπούλου, δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε 
την επιτροπή διαγωνισµού της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», σύµφωνα µε την 26/2013 απόφαση δηµοτικού 
συµβουλίου, παραλάβαµε εµπρόθεσµα δύο (2) προσφορές  διαγωνιζοµένων.  

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην καταγραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
των διαγωνιζοµένων,  τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς, εποµένως όλοι οι διαγωνιζόµενοι: 

1. ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
2. ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Ε. 

γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό. 
Στη συνέχεια διακόψαµε τη συνεδρίαση και ορίσαµε ότι το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 22-02-2013 και ώρα 10.00’, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις. 



Η επιτροπή 
1. Γεώργιος Αδαµαντίδης,2.Σταύρος Παπαδόπουλος,3.Αγγελική Τσιπουρίδου 

                        .  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο2 

            Στη ∆ράµα σήµερα 22 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι παρακάτω  
υπογράφοντες 1) Γεώργιος Αδαµαντίδης 2) Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου αναπληρωµατικό µέλος του 
µέλους Σταύρου Παπαδόπουλου και 3) Κυρατσώ Παπαδοπούλου, δηµοτικοί υπάλληλοι, που 
αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», σύµφωνα µε την 26/2013 απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου, και σε συνέχεια του πρακτικού Νο 1, προχωρήσαµε στο άνοιγµα των  
οικονοµικών προσφορών, οι οποίες  έχουν  όπως ακολουθεί: 
Προσφορά  1 - ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
         Εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (134.950,00 €) χωρίς  
                  το ΦΠΑ ή περίπου 33,60 % 
Προσφορά  2 - ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Ε. 
                   Εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά  
                   (152.433,90 €) χωρίς ΦΠΑ ή 25%    
                       Μετά τα παραπάνω 

Προτείνουµε 
         Την κατακύρωση του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στην εταιρεία ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, µε προσφερόµενη τιµή Εκατόν τριάντα 
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (134.950,00 €). 
Η επιτροπή 
1. Γεώργιος Αδαµαντίδης,2.Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου ,3.Κυρατσώ Παπαδοπούλου 
 
       Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  διαγωνισµού 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισµού του διαγωνισµού της  
προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που διεξήχθη στις  20-2-2013 , και κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις στην εταιρεία ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, µε προσφερόµενη τιµή Εκατόν τριάντα 
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (134.950,00 €). 

 

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 57/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


