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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

179/2016
:

ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 16ης Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από την
31033/11-08-2016 γραπτή πρόσκληση του, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Ηλιόπουλος Στέργιος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.

Σολάκης Άγγελος
Ηλιάδης Νικόλαος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης
Μιχαήλ.
Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος
Στέργιος.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, 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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», θεωρηθεί κατεπείγον και
συζητηθεί ως 1o έκτακτο.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ.
31053 / 11-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας
σχετικό με το θέμα, το οποίο έχει όπως παρακάτω:
«Σας στέλνουμε το 1ο πρακτικό με αρ. πρωτ. 29825/02-08-2016 του διαγωνισμού
του έργου του θέματος (αρχικού προϋπολογισμού: 107.000,00 €), που διεξήχθη την Τρίτη
02-08-2016, κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και παρακαλούμε για την
κατακύρωσή του.
Σημειώνεται ότι ανάδοχος αναδεικνύεται η ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ με ΑΦΜ
074813474 και προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις εκατό (46,00%).»
Το από 02-08-2016 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής
παρακάτω:

Διαγωνισμού, έχει όπως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1
Στη Δράμα σήμερα 02.08.2016 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 1. Μόσχου
Αθανάσιος, 2. Παπαδοπούλου Ελευθερία, 3. Παπάζογλου Ιωάννης δημοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι,
που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», σύμφωνα με τη με αρ. 138/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Δράμας, παρουσία και του εκπροσώπου της εργοληπτικής οργάνωσης, κ. Οικονόμου Νικολάου (ο
οποίος ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 10/04-01-2016 απόφ. του Συνδέσμου Εργοληπτών Δ.Ε. Ν.
Δράμας), παραλάβαμε εμπρόθεσμα δεκατρείς (13) 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 Δήμου Δράμας
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 επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα για την εγκυρότητα των
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.
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) ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις εκατό (46,00%),
γίνεται δεκτή,
(2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό
(44,00%), γίνεται δεκτή ,
(3) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%),
γίνεται δεκτή,
(4) ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%),
γίνεται δεκτή,
(5) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία τοις εκατό (43,00%),
γίνεται δεκτή
(6) ΔΕΚΑΤ ΑΕ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία τοις εκατό (43,00%) γίνεται δεκτή,

ΑΔΑ: Ω4ΣΡΩ9Μ-ΘΨΨ

(7) ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42,00%) γίνεται δεκτή,
(8) ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα τοις εκατό (41,00%)
γίνεται δεκτή,
(9) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα τοις εκατό (41,00%) δεν
γίνεται δεκτή, διότι το αποδεικτικό εξόφλησης υποχρεώσεων σε επαγγελματικές
οργανώσεις δεν ήταν επικυρωμένο αντίγραφο (άρθρο 22, παρ. 6 της διακήρυξης)
(10) Φ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ποσοστό έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40,00%)
γίνεται δεκτή,
(11) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε τοις εκατό
(35,00%) γίνεται δεκτή,
(12) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα τέσσερα τοις εκατό
(34,00%) γίνεται δεκτή,
(13) ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία τοις εκατό (33,00%) δεν
γίνεται δεκτή, διότι δεν αναφέρει σε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση,
σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1 της διακήρυξης.
Μετά από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ με ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις εκατό (46,00%).
1.

Μόσχου Αθανάσιος

Η Επιτροπή
2. Παπαδοπούλου Ελευθερία

3.

Παπάζογλου Ιωάννης

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
Αποφασίζει

Ομόφωνα

 Εγκρίνει και κατακυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 29825 / 02 – 08 –2016 πρακτικό
του διαγωνισμού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», που διεξήχθη την Τρίτη 02-08-2016 και κατά των οποίων
δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον προσωρινό μειοδότη η ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ.,
με ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις εκατό (46,00%).
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

