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Αριθµός Απόφασης : 758/2014 Θέµα : Κατακύρωση πρακτικών δι- 
αγωνισµού για την  «ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘ-

ΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-

ΤΩΝ» 
 

 
     

  Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Νοεµβρίου 2014, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 60343/12-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου , 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 7 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

2. Σολάκη Άγγελο 
3. Ψαρά Γεώργιο 
4. Ηλιάδη Νικόλαο 
5. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
6. Ζαχαριάδη Παύλο 
7. Καλφόπουλο Ευάγγελο 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

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. Ψαράς 
Γεώργιος 
 

Το τακτικό µέλος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Καλφόπουλος Ευάγγελος 
 

 

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.   
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O κ. αντιπρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 

στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 61218 / 18 -11-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας  σχετικά µε το θέµα περί 
κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά :     

   
           Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , έχει όπως παρακάτω : 
 

Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, στάλθηκε  το από 13-11-2014 2ο πρακ-
τικό της επιτροπής  διαγωνισµού της προµήθειας του θέµατος, το οποίο έχει όπως 
παρακάτω: 

 

                                        «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2  
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 13/11/2014 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 

1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής  διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», [που 
οριστήκαµε µε την 29/2014  (Α∆Α ΒΙΨΓΩ9Μ-ΞΑΤ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής], 
προχωρήσαµε στο στάδιο εξέτασης των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού.  
Την καθορισµένη ώρα (11:00 π.µ.) προβήκαµε στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς 
της εταιρείας ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ Ν. – ΚΥΡΚΟΥ ΣΧ. Ο.Ε., η οποία ήταν και η µόνη έγκυρη 
συµµετοχή µετά την απόφαση 99/2014 της επιτροπής του άρ. 152 Ν3463/06 που καθιστά 
την προσφορά της εταιρείας  ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. οριστικά µη αποδεκτή. 
 

Η οικονοµική προσφορά της ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ Ν. – ΚΥΡΚΟΥ ΣΧ. Ο.Ε.,  ανέρχεται στο 
ποσόν των 247.000,00 € . 
Λόγω της εκπεφρασµένης βούλησης του ∆ήµου για την αναγκαιότητα της υλοποίησης του 
προπονητηρίου, της αναγκαιότητας της σύναψης της εν λόγω σύµβασης για την 
ολοκλήρωση του τεχνικού έργου «ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙ∆Η» που εξαρτάται άµεσα από αυτή και το 
οποίο εκτελείται µε µεγάλη έκπτωση, του γεγονότος ότι µετά από σχετική έρευνα 
προκύπτει ότι η προσφορά ανταποκρίνεται στην µέση τιµή αγοράς του εν λόγω είδους, 
του γεγονότος ότι το είδος της προµήθειας διατίθεται από λίγες εταιρείες και δεν είναι 
ευρέως διατιθέµενο µε αποτέλεσµα τον χαµηλό ανταγωνισµό, και του γεγονότος ότι η 
προσφορά είναι κάτω από τον προϋπολογισµό της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, αυτή 
κρίνεται τελικά συµφέρουσα από την επιτροπή. 
 

        Μετά από τα παραπάνω, εισηγούµεθα οµόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ Ν. – ΚΥΡΚΟΥ ΣΧ. Ο.Ε. 

 

        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 πρακτικό Νο 2 της επιτροπής διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
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Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το από 13-11-2014 2ο πρακτικό του διαγωνισµού 
της επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», που  διεξήχθη την Πέµπτη 13-
11-2014 και  κατά το οποίο η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ Ν. – 
ΚΥΡΚΟΥ ΣΧ. Ο.Ε., η οποία ήταν και η µόνη έγκυρη συµµετοχή µετά την απόφαση 
99/2014 της επιτροπής του άρ. 152 Ν3463/06 που καθιστά την προσφορά της εταιρείας  
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. οριστικά µη αποδεκτή, στην  ανάδοχο εταιρεία 

ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΝΟΣ Ν. – ΚΥΡΚΟΥ ΣΧ. Ο.Ε. ( ΑΦΜ 998001945 ) , µε προσφερόµενο ποσό 
247.000,00 € ( συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ). 

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