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         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27ης Ιουλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά 
από την 31519/24-07-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη 
της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
 

        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Μουρβετίδης Μιχαηλ 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Ηλιάδης Νικόλαος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος  
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
3.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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          Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρος και µετά από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, αποφασίστηκε όπως το θέµα σχετικά µε την κατακύρωσης πρακτικών 
διαγωνισµού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟ-
ΤΑΜΟΥ», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 2o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 
31325 / 23-07-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικό µε το θέµα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 

«Σας στέλνουµε το πρακτικό  µε αρ πρωτ. 29878/14-07-2015 του διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, που διεξήχθη την Τρίτη 14.07.2015 και κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις και παρακαλούµε για την κατακύρωσή του. Σηµειώνεται ότι 
ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ-Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ µε δ.τ. 
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ (ΑΦΜ 998640546) µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα δύο τοις εκατό (42,00%)».                  

   

Το  υπ’ αριθµ. πρωτ. 29878 / 07-07-2015 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, 

έχει όπως παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

  
  Στη ∆ράµα σήµερα  14-07-2015 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 

 1. Αδαµαντίδης Γεώργιος, 2. Χατζηµανώλης Κωνσταντίνος, 3. Παπαδοπούλου Ελευθερία 
σε αντικατάσταση του µέλους της επιτροπής Παπαδόπουλου Σταύρου που απουσίαζε, 
δηµοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» σύµφωνα µε την 
199/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας, παρουσία και του 
αναπληρωτή εκπροσώπου της εργοληπτικής οργάνωσης, κ. Καρακατσιανόπουλου 
Κωνσταντίνου (ο οποίος ορίστηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 107/31-12-2014 απόφ. του 
Συνδέσµου Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. ∆ράµας), παραλάβαµε εµπρόθεσµα επτά (7) 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, στη 
συνέχεια ανοίξαµε τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, όπως εµφανίζονται 
στο συνηµµένο «πίνακα οικονοµικών προσφορών» ο οποίος επίσης αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και στη συνέχεια τις κατατάξαµε κατά φθίνουσα σειρά 
µειοδοσίας όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα. 

Κατόπιν προχωρήσαµε σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για την 
εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, 
χωρίς να διαπιστωθεί κώλυµα. 

Ακολούθως προχωρήσαµε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
(άρθρο 4.1 παρ. η της διακήρυξης) ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και καταλήξαµε 
στα εξής:  

 
(1) Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ – Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ µε δ.τ. ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

∆ΡΑΜΑΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ  
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(2) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα επτά επί τοις εκατό (37%), 
∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που προσκοµίσθηκε 
δεν αναφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 
15.2 της διακήρυξης 

(3) ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα επί τοις εκατό (41%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ   

(4) ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε επί τοις εκατό 
(25%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(5) ΚΩΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης είκοσι επί τοις εκατό (20%), γίνεται 
∆ΕΚΤΗ  

(6) ΤΟΠΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης  είκοσι οκτώ επί τοις εκατό 
(28%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(7) ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ποσοστό έκπτωσης  δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

       Αποστείλαµε στη συνέχεια έγγραφα στα πιστωτικά ιδρύµατα και για τη γραπτή 
επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία (αρ. πρωτ. 29876/14-07-2015) σύµφωνα µε την υπ. 
αρ ∆17γ/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιο της ∆/νσης νοµοθετικού του Υπουργείου  
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  
 

       Μετά από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η 
εταιρεία   Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ – Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ µε δ.τ. ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 
∆ΡΑΜΑΣ, µε ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42%). 

 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
         Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας  
καθώς και το σχέδιο όρων  

 

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

Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 29878 / 14 – 07 –2015 πρακτικό 
του διαγωνισµού της επιτροπής διαγωνισµού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», που  διεξήχθη την Τρίτη 14-07-2015 και  κατά των 
οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στην  ανάδοχο εταιρεία Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ – Ν. 
ΚΑΜΙ∆ΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ µε δ.τ. ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ µε ΑΦΜ 998640546 και 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42%). 

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