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        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 12η  Ιανουαρίου  2016, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
αριθµ. πρωτ. 403/05-01-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, 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 7 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
            Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 187/04-01-2016 έγγραφο  της ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Εκδίκαση ένστασης και κατακύρωση 
πρακτικού  διαγωνισµού του  έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», και καλεί τα 
µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως πα- 
ρακάτω: 
 
«ΣΧΕΤ :   α)  Το µε αρ. πρωτ. 59340/22-12-2015 Πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού 

του έργου του θέµατος 
β) Η µε αρ. πρωτ. 59934/28-12-2015 εµπρόθεσµη ένσταση της 
διαγωνιζοµένης Κ/Ξ  ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
γ) Την είσηγηση της επιτροπής του διαγωνισµού  

  
       Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την εµπρόθεσµη ένσταση της διαγωνιζοµένης Κ / Ξ 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατά του Πρακτικού Νο 1 της 
επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ∆Κ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» καθώς και την εισήγηση της 
επιτροπής διαγωνισµού επί της ένστασης αυτής και παρακαλούµε για την εκδίκαση της 
ένστασης και την κατακύρωση ή µη του πρακτικού του διαγωνισµού» 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού 59340/22-12-2015 για την 

διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ∆Κ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 
Την Τρίτη, 22-12-2015 διεξήχθη η πρώτη φάση του διαγωνισµού για την ανάδειξη 

του αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ∆Κ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». Σχετικά αναρτήθηκε το 1ο 
Πρακτικό, µε α.π. 59340 στο οποίο αναφέρονται οι συµµετέχοντες µε τα αντίστοιχα 
ποσοστά έκπτωσης της κάθε προσφοράς. Στις 28-12-2015 Η τρίτΗ κατά σειρά 
µειοδοσίας Κ/Ξ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπέβαλε 
εµπρόθεσµα ένσταση κατά του πρακτικού στην οποία ισχυρίζεται ότι: πρέπει να 
αποκλειστούν οι Κ/Ξ ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ – ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
(1η µειοδότρια) και Κ/Ξ ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2η µειοδότρια) διότι και 
για τις δύο περιπτώσεις η δήλωση σύστασης κοινοπραξίας έχει ηµεροµηνία 
µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, και 
έτσι δεν είχε δηλωθεί η επωνυµία της κάθε κοινοπραξίας κατά την έκδοση της 
αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. 

Επί των όσων επικαλείται η ενιστάµενη, η Επιτροπή αναφέρει τα εξής: 
Στοιχεία του φακέλου των δικαιολογητικών προς υποβολή για συµµετοχή στον εν 

λόγω διαγωνισµό, βάσει της ∆ιακήρυξης αυτού είναι (µεταξύ άλλων) η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής (άρθρο 15.1 της ∆ιακήρυξης) και ∆ήλωση ή Ιδιωτικό συµφωνητικό 
για τη σύσταση Κοινοπραξίας, όπου δηλώνονται και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε 
µέλους (άρθρο 24.1.3 της ∆ιακήρυξης). 

Επισηµαίνεται ότι η ∆ήλωση περί σύστασης Κοινοπραξίας δεν αποτελεί πράξη 
σύστασης, και δεν παράγει κάποιο νόµιµο αποτέλεσµα, αλλά αποτελεί απλά δήλωση και 
επιβεβαίωση όλων των µελών περί της βούλησής τους να συστήσουν την κοινοπραξία 
στον κατάλληλο (µελλοντικό) χρόνο, εάν αυτό απαιτηθεί. Εποµένως, προ ή µετά την 
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ηµεροµηνία που προσυπογράφεται η εν λόγω δήλωση δεν υπάρχει καµία αλλαγή στο 
νοµικό καθεστώς του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό νοµικού προσώπου. ∆εν υπάρχει 
δε καµία αναφορά, στην ∆ιακήρυξη ή αλλού, σχετικά µε τον χρόνο υπογραφής της 
∆ήλωσης περί κοινοπραξίας και τον χρόνο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής και την µεταξύ τους σχέση.  

Κατά συνέπεια, η επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος αποκλεισµού καµίας από 
τις προσφορές για τον λόγο που προβάλλεται στην ένσταση και εισηγείται την   α π ό ρ ρ 
ι ψ η  αυτής.  
 

Η Επιτροπή διαγωνισµού 
1. Μόσχου Αθανάσιος                 2. Ελµατζόγλου Άννα                3. Παπάζογλου Ιωάννης 
 

                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
  

          Στη ∆ράµα σήµερα 22.12.2015 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 1. 
Μόσχου Αθανάσιος, 2. Ελµατζόγλου Άννα, 3. Παπάζογλου Ιωάννης (που αναπλήρωνε 
το τακτικό µέλος Παπαδοπούλου Κυρατσώ) δηµοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι, που 
αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ∆Κ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», σύµφωνα µε 
τη µε αρ. 413/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας, παρουσία και 
του εκπροσώπου της εργοληπτικής οργάνωσης, κ. Οικονόµου Νικολάου (ο οποίος 
ορίστηκε µε το µε αρ. πρωτ. 24/15-07-2015 απόφ. του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. 
∆ράµας), παραλάβαµε εµπρόθεσµα έξι (6) 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, τις κατατάξαµε κατά 
φθίνουσα σειρά µειοδοσίας, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο «πίνακα οικονοµικών 
προσφορών», ο οποίος επίσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.  

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)  Κ/Ξ ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα τρία τοις εκατό (43,00%), γίνεται δεκτή,  
(2) Κ/Ξ ΤΟΠΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα ένα τοις εκατό (41,00%), δε γίνεται δεκτή, διότι ο Λαµπράκης Κων/νος 
προσκόµισε ατοµική ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ που δεν ισχύει για τη συµµετοχή του 
σε δηµοπρασίες µε αποκλειστικό τρόπο, 
 (3) Κ/Ξ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα τρία τοις εκατό (43,00%) γίνεται δεκτή, 
 (4) Κ/Ξ ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ 
τοις εκατό (48,00%) γίνεται δεκτή, 
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(5) Κ/Ξ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΧΑΤΖΗΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40,00%), δε γίνεται δεκτή, διότι για το µέλος Γραµµατής 
Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
α) το αποδεικτικό εξόφλησης υποχρεώσεων σε επαγγελµατικές οργανώσεις δεν ήταν 
επικυρωµένο αντίγραφο (άρθρο 22, παρ. 6 της διακήρυξης) 
β) δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση για το αν απασχολεί προσωπικό µε εξαρτηµένη 
εργασία (άρθρο 23, παρ. 2.2, εδάφιο β της διακήρυξης) 
γ) δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση ότι έχει δικαίωµα υπογραφής της προσφοράς 
(άρθρο 24, παρ. 1.2 της διακήρυξης) και  
δ) δεν προσκόµισε καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 24, παρ. 1.2 της διακήρυξης) 
και για το µέλος Χατζηκών/νου Αικατερίνη, δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση για το 
αν απασχολεί προσωπικό µε εξαρτηµένη εργασία (άρθρο 23, παρ. 2.2, εδάφιο β της 
διακήρυξης) 
(6) Κ/Ξ ΣΕΡΤΑΡΙ∆ΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ποσοστό 
έκπτωσης τριάντα ένα τοις εκατό (31,00%) γίνεται δεκτή, 
 

Μετά από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η Κ/Ξ ΠΕΡΑΚΗ 
ΕΛΕΝΗ - ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ τοις εκατό 
(48,00%). 
 
     Κατόπιν διακόψαµε τη συνεδρίαση αναµένοντας την απάντηση από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα.- 

 

Η Επιτροπή 
Μόσχου Αθανάσιος             Ελµατζόγλου Άννα               Παπάζογλου Ιωάννης 
 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

1) Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2) Έλαβε γνώση του εγγράψου της υπηρεσίας 
3) Την εισήγηση της υπηρεσίας και το πρακτικό Ν. 1 
 

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

• Κατακυρώνει  Το πρακτικό Νο 1/22-12-2015 µε αριθ. πρωτ. 59340/22-12-2015 
της Επιτροπής του διαγωνισµού το οποίο αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

 

• Απορρίπτει  την  ένσταση µε αρ. πρωτ.59934/28-12-2015 της Κ/Ξ 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

• Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού στην Κ/Ξ ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΡΑ∆ΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,00%). 

 
         Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας, 
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