
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 92/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  14ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 20-6-2011 

ΘΕΜΑ 3ο: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου « 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Κ. ΑΓΡΟΥ » ,στον ανάδοχο Αντωνιάδη Γεώργιο  µε 
ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα  τοις εκατό (61%). 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα ,20 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 
10.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
32081/14-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος. Κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Νικολαίδης Φώτιος ,ο οποίος δήλωσε ότι δε µπορεί 
να παρευρεθεί και κλήθηκε ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος παρευρέθει στη 
συνεδρίαση.Επίσης απουσίαζε ο κ. Γκάνης Σταύρος. Κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ  ο οποίος παρευρέθει στη 
συνεδρίαση.Επίσης απουσίαζε ο κ. Μαµσάκος Χριστόδουλος. Κλήθηκε κατά 
σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος  ο οποίος 
παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος      
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος   
Μλεκάνης Μιχαήλ   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 30886/9-6-11 έγγραφο  
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, µε το οποίο διαβιβάστηκαν  τα  
πρακτικά Νο1 µε αριθµ. πρωτ. 25784/24-5-2011 & Νο2 µε αριθµ. πρωτ. 
28030/1-6-2011 της επιτροπής διαγωνισµού του έργου « Ο∆ΟΠΟΙΙΑ , Τ.Κ. 
Κ. ΑΓΡΟΥ» που διεξήχθη στις 24-5-2011» ,στον ανάδοχο Αντωνιάδη 
Γεώργιο  µε ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα  τοις εκατό (61%),  και τα 
οποία είναι τα εξής: 



  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
 
  Στη ∆ράµα σήµερα 24-05-2011 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 

1. Καρατζόγλου Θεσ/κιά , 2. Τσιπουρίδου Αγγελική, 3. Παπαδοπούλου Κυρατσώ, δηµοτικοί τεχνικοί 
υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ ΑΓΡΟΥ»  
σύµφωνα µε την 21632/06-05-2011 απόφαση της ∆/σας Υπηρεσίας, παρουσία και του 
αναπληρωτή 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 έντεκα (11) 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, κατατάξαµε αυτούς κατά απόλυτη σειρά µειοδοσίας, όπως 
εµφανίζονται στο συνηµµένο «πίνακα οικονοµικών προσφορών» ο οποίος επίσης αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και έχει ως εξής. 

 
(1)  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ , ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%),  

(2)  ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  , ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι τοις εκατό (36%), 

(3) ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61%),  

(4)  ΚΩΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%),  

 (5) ΚΑΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%),  

(6)  ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ποσοστό έκπτωσης είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%),  

(7)  ΛΟΥΚΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ , ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%),  

(8) ∆ΙΧΑΛΑ ΕΛΕΝΗ  , ποσοστό έκπτωσης εξήντα  τοις εκατό (60%),  

(9) Κ/Ξ Χ. ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆ΗΣ-Γ. ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ- Η. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ , ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%),  

(10)  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  , ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), 

(11) ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , ποσοστό έκπτωσης πενήντα  δύο τοις εκατό (52%),  

 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.    
Αποστείλαµε στη συνέχεια έγγραφα στα πιστωτικά ιδρύµατα  για την εγκυρότητα των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία (α. αρ. πρωτ. 25769/24-05-2011,  β. 
αρ. πρωτ. 25767/24-05-2011 γ. αρ. πρωτ. 25768/24-05-2011 σύµφωνα µε την υπ. αρ 
∆17γ/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιο της ∆/νσης νοµοθετικού του Υπουργείου  ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι..  

Κατόπιν έκλεισε το παρών πρακτικό αναµένοντας την απάντηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα.       

Η Επιτροπή 

1.  Καρατζόγλου Θεσ/κιά,2.  Τσιπουρίδου Αγγελική,3.  Παπαδοπούλου Κυρατσώ 

 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2 

 

  Στη ∆ράµα σήµερα 01-06-2011 ηµέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 



 1.Καρατζόγλου Θεσ/κιά, 2. Τσιπουρίδου Αγγελική, 3. Παπαδοπούλου Κυρατσώ, δηµοτικοί 
τεχνικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ. 
ΑΓΡΟΥ»  σύµφωνα µε την 21632/6-05-2010 απόφαση της ∆/σας Υπηρεσίας, παρουσία και του 
αναπληρωτή 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),  και σε συνέχεια του Πρακτικού Νο 1 µε αρ. πρωτ. 25784/24-05-2011, αφού παραλάβαµε 
τα έγγραφα των πιστωτικών ιδρυµάτων ( ΕΤΑΑ αρ. πρωτ: 359/24-05-2011, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ αρ. πρωτ. 1053/25-05-2011,  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 139/11/1-06-2011), 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) ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61%),  

(2) ∆ΙΧΑΛΑ ΕΛΕΝΗ  , ποσοστό έκπτωσης εξήντα  τοις εκατό (60%),  

(3) ΚΑΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%),  

(4) ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , ποσοστό έκπτωσης πενήντα  δύο τοις εκατό (52%),  

(5)  ΛΟΥΚΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ , ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%)   
ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ (∆ΕΝ προσκόµισαν το πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου από το οποίο να 
προκύπτει ότι το καταστατικό που υποβλήθηκε στην Ε∆ δεν έχει υποστεί µεταβολές  άρθρο 24, 
παρ. 1.2 της διακήρυξης ) 

(6)  ΚΩΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%),  

(7)  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ , ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%),  

(8)  ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  , ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι τοις εκατό (36%), 

(9) Κ/Ξ Χ. ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆ΗΣ-Γ. ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ- Η. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ , ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ( το µέλος της Κ/Ξ κ. Σοπιάδης  Γεώργιος ∆ΕΝ προσκόµισε το 
αποδεικτικό εξόφλησης υποχρεώσεων σε επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 22, παρ. 6 και οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που προσκόµισε είναι ανυπόγραφες άρθρο 23 
παρ. 2.3 της ∆ιακήρυξης, επιπρόσθετα η παραπάνω Κ/Ξ ∆ΕΝ γίνεται δεκτή διότι σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 παρ. 2 της διακήρυξης ∆ΕΝ συµµετέχουν µε την καλούµενη κατηγορία πτυχίου)  

(10)  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  , ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), 

(11)  ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ποσοστό έκπτωσης είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%),  

Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει προσωρινός ανάδοχος ο  ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε 
ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα  τοις εκατό (61,00%). 

 Η Επιτροπή 
1.  Καρατζόγλου Θεσ/κιά,2.  Τσιπουρίδου Αγγελική,3.  Παπαδοπούλου Κυρατσώ 

 
 
και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Αντιπρόεδρο 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 

 
���� Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 του διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Οδοποιία ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ», που 
διεξήχθη την 24-5-2011 και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, 



στον ανάδοχο Αντωνιάδη Γεώργιο  µε ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα  τοις 
εκατό (61%) 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 92/2011 

   
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


