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ΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 

 

     
         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, µετά από την 45686/16-10-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της κ. 
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 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 8 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μουρβετίδης Μιχαηλ 
 
 
          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και απουσίασε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
          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. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για το µ’ 
αριθµ. πρωτ. 612 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας και απεχώρησε. 
          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 Εκδίκαση ένστασης και κατά-
κύρωση  πρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 2o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 
45727 / 16-10-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικό µε το θέµα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 

« Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την εµπρόθεσµη ένσταση του διαγωνιζόµενου 
Τοπτσίδη Αναστάσιου κατά του Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 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».                  
 

Το από 06-10-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
  

  Στη ∆ράµα σήµερα  06-10-2015 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 1. Αδαµαντίδης Γεώργιος, 2. Χατζηµανώλης Κωνσταντίνος, 3. Παπαδόπουλος Σταύρος, δηµοτικοί 
τεχνικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» σύµφωνα µε την 318/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας, παρουσία και του εκπροσώπου της εργοληπτικής οργάνωσης, κ. 
Οικονόµου Νικολάου (ο οποίος ορίστηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 24/15-07-2015 απόφ. του Συνδέσµου 
Εργοληπτών ∆.Ε. Ν. ∆ράµας), παραλάβαµε εµπρόθεσµα οκτώ (8) 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) ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε., ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα επί τοις εκατό 
(41%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(2) ΤΟΠΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα επί τοις εκατό (40%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(3) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα επτά επί τοις εκατό (37%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(4) ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι επί τοις εκατό (36%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(5) ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι επί τοις εκατό (36%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
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(6) ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία επί τοις εκατό 
(33%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(7) ΚΩΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία επί τοις εκατό (23%), 
γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(8) ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ποσοστό έκπτωσης δεκαοκτώ επί τοις εκατό 
(18%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
 

Μετά από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η  
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης  σαράντα ένα επί τοις εκατό 
(41%). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού 43848/06-10-2015 για την 
διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ 
∆ΡΑΜΑΣ» 

 
Την Τρίτη, 06-10-2015 διεξήχθη η πρώτη φάση του διαγωνισµού για την ανάδειξη 

του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ». 
Σχετικά αναρτήθηκε το Πρακτικό No 1, µε αρ. πρωτ. 43848/06-10-2015 στο οποίο 
αναφέρονται οι συµµετέχοντες µε τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης της κάθε προσφοράς. 

 Στις 09-10-2015 ο δεύτερος κατά σειρά µειοδοσίας διαγωνιζόµενος Τοπτσίδης 
Αναστάσιος υπέβαλε εµπρόθεσµα ένσταση κατά του πρακτικού στην οποία ισχυρίζεται ότι  
πρέπει να αποκλειστεί η πρώτη κατά σειρά µειοδοσίας διαγωνιζόµενη εταιρεία 
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε.  διότι, όπως ισχυρίζεται ο ενιστάµενος, η παραπάνω 
συµµετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Επί των όσων επικαλείται ο ενιστάµενος, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αναφέρει τα 
εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22.3 της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, κάθε επιχείρηση που 
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας οφείλει: 

«Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία 
(εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην 
Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη» 

και, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.2.2.β της ∆ιακήρυξης, αυτό να το πιστοποιεί µε: 
«πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 

του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, 
για την Εργ. Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε 
έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε)  στην Ελλάδα». 

Η συµµετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε. 
προσκόµισε στην επιτροπή διαγωνισµού τα παρακάτω έγγραφα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

• Το µε αρ. πρωτ. 1437/22-06-2015 έγγραφο του ΙΚΑ περί βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές της Εργοληπτικής Επιχείρησης 

• Το µε αρ. πρωτ. 1438/22-06-2015 έγγραφο του ΙΚΑ περί βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και αφορά την Κοινοπραξία «∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ – 
Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. – ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε» 
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• Το µε αρ. πρωτ. 332/05-10-2015 έγγραφο του ΙΚΑ περί βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και αφορά το έργο: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ» 

• Το µε αρ. πρωτ. 333/05-10-2015 έγγραφο του ΙΚΑ περί βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

• Το µε αρ. πρωτ. 193/22-06-2015 έγγραφο του ΙΚΑ περί βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ» 

• Το µε αρ. πρωτ. 192/22-06-2015 έγγραφο του ΙΚΑ περί βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και αφορά το έργο: «ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙ∆Η» 

Σύµφωνα µε αυτά που επικαλείται ο ενιστάµενος, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από την 
επιτροπή, η Κοινοπραξία «∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε. – ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» έχει σε εξέλιξη την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ» όπως αυτό προκύπτει από το µε ηµερ. 02-10-2015 
συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και της παραπάνω Κοινοπραξίας. 

Κατόπιν τούτου, και επειδή η ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού είναι 
προγενέστερη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, η διαγωνιζόµενη εταιρεία 
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε. όφειλε (επί ποινή αποκλεισµού) να προσκοµίσει βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας που να αφορά την παραπάνω Κοινοπραξία στην οποία 
συµµετέχει.  

Εποµένως η επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση ως προς την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης της διαγωνιζόµενης εταιρείας ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ 
Ο.Ε δεν ικανοποιείται και εισηγείται οµόφωνα: 

1. Την αποδοχή της ένστασης του διαγωνιζόµενου Τοπτσίδη Αναστάσιου 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στον Τοπτσίδη Αναστάσιο µε προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης σαράντα επί τοις εκατό (40%).-       
 

      ∆ράµα  16-10-2015 

 

               Η Επιτροπή διαγωνισµού 

 

1. Αδαµαντίδης Γεώργιος. 
2. Χατζηµανώλης Κωνσταντίνος 
3.  Παπαδόπουλος Σταύρος 

 
        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 . 
 

Μειοψηφούντος του µέλους της επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, όπως ανέφερε δεν 
ψηφίζει διότι ο µειοδότης δεν θα µπορούσε να κάνει εγγραφή του έργου στο ΙΚΑ από την 
στιγµή που αφ’ ενός δεν ενηµερώθηκε από την υπηρεσία για την παραλαβή του 
συµφωνητικού, και αφ’ ετέρου η ανάρτηση στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ έγιναν λίγα λεπτά πριν την 
επίµαχη δηµοπρασία. Άλλωστε από το ιστορικό της συγκεκριµένης Κοινοπραξίας δεν 
προκύπτουν ανελλιπούς υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
 

Μειοψηφούντος του µέλους της επιτροπής κ. Βασιλειάδη Αναστάσιου, όπως ανέφερε δεν 
ψηφίζει διότι επί της ουσίας η Κοινοπραξία είναι εντάξει και δεν υπάρχει λόγος να απορ-
ριφτεί.   
 

 

ΑΔΑ: ΒΜΩΨΩ9Μ-Θ1Ψ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

• Την αποδοχή της ένστασης του διαγωνιζόµενου Τοπτσίδη Αναστάσιου  

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 43848 / 06 – 10 –2015 πρακτικό 
του διαγωνισµού της επιτροπής διαγωνισµού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», που  διεξήχθη την Τρίτη 06-10-2015, 
στον  ανάδοχο Τοπτσίδη Αναστάσιο µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα επί τοις εκατό (40%).».                  

 

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