
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 238/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  25ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 13-10-2011 
 

ΘΕΜΑ 18ο(EKTAKTO): Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 13 του µηνός Οκτωβρίου 2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 55540/7-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 13 του µηνός Οκτωβρίου 2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 55540/7-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
O κ. Χαρακίδης Κυριάκος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθει ο κ. Νικολαίδης Φώτιος . 
Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία της. Ο κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. ενηµερώθηκε ως αναπληρωτής αλλά δήλωσε ότι δε µπορεί 
να παρευρεθεί  ,έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. 
Απουσία του Προέδρου ,στην συνεδρίαση προέδρευε ο Αντιπρόεδρος κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Νικολαίδης Φώτιος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ      Γκάνης Σταύρος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος     Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος     Μήτρου Γεώργιος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 18ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 56637/12-10-11 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο λέει τα εξής: 
 

         Σας στέλνουµε τα πρακτικά Νο 1 µε αρ. πρωτ. 52967/27-09-2011 και Νο 2 µε αρ. πρωτ. 

54502/04-10-2011 του  διαγωνισµού του έργου του θέµατος, που διεξήχθη την Τρίτη 27-09-2011, κατά 

των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και παρακαλούµε για την κατακύρωσή τους. 



 

 
 

   
  

 

Σηµειώνεται ότι προσωρινός ανάδοχος  αναδεικνύεται : Κ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ – Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε.  µε 

µέση έκπτωση Εµ: σαράντα εννέα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (49,94%). 

και τα οποία είναι τα εξής: 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
 

  Στη ∆ράµα σήµερα 27-09-2011 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Καρατζόγλου Θεσ/κιά , 2. Παπαδοπούλου Κυρατσώ, 3.Οικονοµίδης Γεώργιος, δηµοτικοί τεχνικοί 
υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 
σύµφωνα µε την 51198/21-09-2011 απόφαση της ∆/σας Υπηρεσίας, παρουσία και του  εκπροσώπου 
της εργοληπτικής οργάνωσης, κ. Καρακατσιανόπουλου Κωνσταντίνου (ο οποίος  ορίστηκε µε τη µε αρ. 
πρωτ. 39/19-01-2011 απόφ. του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. ∆ράµας), παραλάβαµε εµπρόθεσµα 
δέκα (10) προσφορές διαγωνιζοµένων εργοληπτών, καταγράψαµε τα στοιχεία του  κάθε προσώπου 
που υπέβαλε την προσφορά, όπως φαίνεται στο συνηµµένο πίνακα (πίνακας αυτών που καταθέτουν 
προσφορά) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Κατόπιν ήρθαµε σε τηλεφωνική 
επικοινωνία µε το πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας για τυχόν προσφορές που αφίχθηκαν 
ταχυδροµικώς.  

Προχωρήσαµε στην καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όπως φαίνεται στους 
συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και αφού ελέγξαµε και 
επιστρέψαµε  τα πρωτότυπα βεβαιώσεων ΜΕΕΠ, στη συνέχεια ανοίξαµε τις οικονοµικές προσφορές 
των διαγωνιζοµένων, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο «πίνακα οικονοµικών προσφορών» ο οποίος 
επίσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και έχει ως εξής. 

 
(1)  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά 
τοις εκατό (46,26%),  

(2)  ΣΤ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ &ΣΙΑ Ε.Ε.  , µέση έκπτωση Εµ: τριάντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
τοις εκατό (38,54%), 

(3) Π. ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., µέση έκπτωση Εµ: τριάντα πέντε τοις εκατό (35%),  

(4) Κ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ  Κ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ  Ο.Ε. , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα εννέα και ενενήντα τέσσερα 
εκατοστά τοις εκατό (49,94%),  

 (5) Κ/Ξ Ι.ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα τρία και τριάντα πέντε 
εκατοστά  τοις εκατό (43,35%),  

(6) Κ/Ξ Θ.ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ –ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚ.  , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα τέσσερα και είκοσι 
εκατοστά τοις εκατό (44,20%),  

(7) ΓΕΩΡ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ε.Ε.  , µέση έκπτωση Εµ: τριάντα οκτώ και εβδοµήντα εννέα εκατοστά  τοις 
εκατό (38,79%),  

(8) Κ/Ξ ΣΤΕΡ. ΓΚΟΤΣΗΣ – ΑΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ  , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα τρία και ογδόντα τέσσερα  
τοις εκατό (43,84%),  

(9) Κ/Ξ  ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ – Χ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα οκτώ και τρία 
εκατοστά τοις εκατό (48,03%),  

(10)  Ε. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Ε.Ε.  , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα δύο και δεκαοκτώ εκατοστά τοις εκατό 
(42,18%), 

  

 

 

 

 



 

 
 

   
  

 

 

 

 Στη συνέχεια επικολλήσαµε σε κάθε οικονοµική προσφορά τα για αυτήν αναλογούντα  
µηχανόσηµα. 
       Ακολούθως προχωρήσαµε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, διαπιστώσαµε κατά πόσο το πρόσωπο που 
κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα.     

Κατόπιν έκλεισε το παρόν πρακτικό. 

  Η Επιτροπή 
1.  Καρατζόγλου Θεσ/κιά,2. Παπαδοπούλου Κυρατσώ,3. Οικονοµίδης  Γεώργιος 
 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2 
 

  Στη ∆ράµα σήµερα 04-10-2011 ηµέρα  Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες, 
 1.Καρατζόγλου Θεσ/κιά, 2.Παπαδοπούλου Κυρατσώ, 3.Οικονοµίδης Γεώργιος, δηµοτικοί τεχνικοί 

υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» σύµφωνα µε την 51198/21-09-2011 απόφαση της ∆/σας 
Υπηρεσίας, παρουσία και του εκπροσώπου της εργοληπτικής οργάνωσης,  Καρακατσιανόπουλου 
Κωνσταντίνου (ο οποίος  ορίστηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 39/19-01-2011 απόφ. του Συνδέσµου 
Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. ∆ράµας),  και σε συνέχεια του Πρακτικού Νο 1 µε αρ. πρωτ. 52967/27-09-2011,  
παραλάβαµε τα έγγραφα των πιστωτικών ιδρυµάτων ( Ε.Τ.Α.Α.-∆ράµα αρ. πρωτ: 642/29-09-2011, 
Ε.Τ.Α.Α.-Σέρρες αρ.πρωτ.894/29-09-2011, attica bank ∆ράµας αρ.πρωτ. 347/75/30-09-2011, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ράµας αρ. πρωτ.1840/03-10-2011), µε τα οποία βεβαιώνεται η 
γνησιότητα  των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των Ε∆Ε στον ανωτέρω διαγωνισµό και τα οποία 
αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.  

Συντάχθηκε στη συνέχεια πίνακας µε τις παραδεκτές προσφορές (ο οποίος αποτελεί    
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος). 
(1) Κ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ – Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε., µέση έκπτωση Εµ: σαράντα εννέα και ενενήντα τέσσερα 
εκατοστά τοις εκατό (49,94%),  

(2) Κ/Ξ ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ-Χ.ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ  , µέση έκπτωση Εµ:  σαράντα οκτώ και τρία 
εκατοστά   τοις εκατό (48,03%),  

(3) ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά  τοις εκατό 
(46,26%),  

(4) Κ/Ξ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα 
τέσσερα και είκοσι εκατοστά τοις εκατό  (44,20%),  

(5) Κ/Ξ ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤ. – ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΠ. , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα τρία και ογδόντα τέσσερα 
εκατοστά τοις εκατό (43,84%),  

(6) Κ/Ξ ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΘ. , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα τρία και τριάντα  πέντε 
εκατοστά  τοις εκατό (43,35%),  

(7)  Ε. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Ε.Ε. , µέση έκπτωση Εµ: σαράντα δύο και δέκα οκτώ εκατοστά  τοις εκατό 
(42,18%),  

(8)  Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ε.Ε. , µέση έκπτωση Εµ: τριάντα οκτώ και εβδοµήντα εννέα εκατοστά  τοις εκατό 
(38,79%), 

(9)  ΣΤ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. , µέση έκπτωση Εµ: τριάντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
τοις εκατό (38,54%),   

(10) Π.ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  , µέση έκπτωση Εµ: τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 

Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει προσωρινός ανάδοχος: Κ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ – Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε.  
µε µέση έκπτωση Εµ: σαράντα εννέα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (49,94%) 



 

 
 

   
  

 

  Η Επιτροπή 

1.  Καρατζόγλου Θεσ/κιά,2.  Παπαδοπούλου Κυρατσώ,3.  Οικονοµίδης  Γεώργιος 

 

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
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 Νο 1 & Νο 2  του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΡΑΜΑΣ» που διεξήχθη στις που διεξήχθη στις 27-9-2011,µε προσωρινό ανάδοχο τον 
Κ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ – Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε.  µε µέση έκπτωση Εµ: σαράντα εννέα και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (49,94%) 

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

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 238/2011 

  
      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                  Η Ειδική Γραµµατέας             Τα µέλη            

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


