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Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27ης Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα 

Παρασκευή 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 7852/24-02-2015 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 : 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8.        Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.       Ζαχαριάδης Παύλος    
 

      Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη 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. πρόεδρος 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. πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 7550/20-02-2015 έγγραφο  της ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Εκδίκαση ένστασης και 
κατακύρωση πρακτικού  διαγωνισµού του  έργου: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΣΙ∆. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ», και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
 
ΣΧΕΤ  :  α)  1ο Πρακτικό αρ. �ρωτ. 4522/03-02-2015 του διαγωνισµού του έργου του θέµατος 
                β) Η 5382/09-02-2015  εµ�ρόθεσµη  ένσταση της  Κ/Ξ  Το�τσίδης Αναστάσιος – Λαµ�ράκης 
                     Κωνσταντίνος – Λογοθέτης Γεώργιος 

 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την εµ�ρόθεσµη ένσταση της Κ/Ξ Το�τσίδης Αναστάσιος – 
Λαµ�ράκης Κωνσταντίνος – Λογοθέτης Γεώργιος κατά του 1ου �ρακτικού της ε�ιτρο�ής διαγωνισµού 
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΣΙ∆. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ» καθώς και την εισήγηση της ε�ιτρο�ής διαγωνισµού ε�ί της 
ένστασης αυτής και �αρακαλούµε για την εκδίκαση της ένστασης και την έγκριση ή µη του �ρακτικού 
του διαγωνισµού.- 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού 4522/03-02-2015 για την 

διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΣΙ∆. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ» 

 
Την Τρίτη, 03-02-2015 διεξήχθη η πρώτη φάση του διαγωνισµού για την 

ανάδειξη του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ο∆ΟΥ ΣΙ∆. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ». Σχετικά αναρτήθηκε 
το 1ο Πρακτικό, µε αρ. πρωτ. 4522/03-02-2015 στο οποίο αναφέρονται οι 
συµµετέχοντες µε τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης της κάθε προσφοράς. 

 Στις 09-02-2015 η δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας Κ/Ξ Τοπτσίδης Αναστάσιος 
– Λαµπράκης Κωνσταντίνος – Λογοθέτης Γεώργιος, υπέβαλε εµπρόθεσµα ένσταση 
κατά του πρακτικού στην οποία ισχυρίζεται ότι  πρέπει να αποκλειστεί η πρώτη κατά 
σειρά µειοδοσίας Κ/Ξ  Ζαχαριάδης Αθανάσιος – Σοπιάδης Γεώργιος – Φυδανάκη 
Μαργαρίτα  διότι, όπως ισχυρίζεται ο ενιστάµενος, δεν προκύπτει σε κανένα από τα 
έγγραφα που προσκόµισε το µέλος της κοινοπραξίας Φυδανάκη Μαργαρίτα η 
ασφαλιστική ενηµερότητά της.  

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

Σύµφωνα µε την παρ.  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 
…». 

και αυτό να το πιστοποιεί µε : 
«πιστοποιητικά που εκδίδονται από … το ελληνικό κράτος περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης … σύµφωνα µε την ελληνική 
νοµοθεσία…». 
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Βάσει των εγγράφων που προσκόµισε η εν λόγω συµµετέχουσα Φυδανάκη 
Μαργαρίτα, βεβαιώνεται η ασφαλιστική ενηµερότητά της από τον αρµόδιο 
ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ), (β’ σχετικό έγγραφο της ένστασης), για συµµετοχή σε 
δηµοπρασίες. 

Η γνησιότητα του εν λόγω εγγράφου του ΙΚΑ επιβεβαιώθηκε από την 
επιτροπή, η οποία θεώρησε ως αποδεδειγµένη την ασφαλιστική ενηµερότητα της 
συµµετέχουσας ως προς την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
είναι η υποχρέωσή της βάσει της ∆ιακήρυξης. 

Επισηµαίνεται το γεγονός ότι η ∆ιακήρυξη απαιτεί την ενηµερότητα των 
συµµετεχόντων ως προς την καταβολή των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση 
στην οποία υποχρεώνονται εκ του νόµου, και όχι την ατοµική ασφάλιση, (εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση ατοµικής ασφάλισης στο (πρώην) 
ΤΣΜΕ∆Ε, για τις οποίες γίνεται ρητά και αποκλειστικά λόγος). 

Κατόπιν αυτών, η επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση ως προς την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης της Φυδανάκη Μαργαρίτας ικανοποιείται, και 
βεβαιώνεται µε τον τρόπο που απαιτεί η ∆ιακήρυξη. Εποµένως η επιτροπή εισηγείται 
οµόφωνα: 

1. Την απόρριψη της ένστασης της Κ/Ξ Τοπτσίδης Αναστάσιος – 
Λαµπράκης Κωνσταντίνος – Λογοθέτης Γεώργιος  

2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  Κ/Ξ  Ζαχαριάδης Αθανάσιος – 
Σοπιάδης Γεώργιος – Φυδανάκη Μαργαρίτα µε προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα τοις εκατό (51%).-       

            
Η Επιτροπή διαγωνισµού 
1. Αδαµαντίδης  Γεώργιος  
2. Χατζηµανώλης Κωνσταντίνος 
3. Παπαδόπουλος  Σταύρος 
 

 

                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

  

  Στη ∆ράµα σήµερα  03-02-2015 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 1. Αδαµαντίδης Γεώργιος, 2. Χατζηµανώλης Κωνσταντίνος, 3. Παπαδόπουλος Σταύρος, δηµοτικοί 
τεχνικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΣΙ∆. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ» σύµφωνα µε 
την 844/2014 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 έντεκα (11) 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. 

Στη συνέχεια επικολλήσαµε σε κάθε οικονοµική προσφορά τα για αυτήν αναλογούντα  
µηχανόσηµα. 
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Ακολούθως προχωρήσαµε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, διαπιστώσαµε κατά πόσο το πρόσωπο που 
κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα. 

Κατόπιν προχωρήσαµε σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για την 
εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία και 
καταλήξαµε στα εξής:  

 
(1) Κ/Ξ  ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΣΟΠΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΦΥ∆ΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 

ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα τοις εκατό (51%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(2) Κ/Ξ  ΤΟΠΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης σαράντα επτά τοις εκατό (47%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(3) Κ/Ξ  ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις εκατό (46%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(4) Κ/Ξ  ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΖΗΝΟΒΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(5) Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42%), ∆ΕΝ 

γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που 
αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει και δεν προσκοµίστηκε 
υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23.2.1 της 
διακήρυξης 

(6) Κ/Ξ  ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΠΟΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα ένα τοις εκατό (41%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(7) Κ/Ξ  ΒΑΛΟΥΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΣΙΦΤΣΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΚΑΣΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα τοις εκατό (41%), ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι δεν 
προσκοµίστηκαν τα απαιτούµενα έξι (6) µηχανόσηµα όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 24.1.6 της διακήρυξης 

(8) Κ/Ξ  ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε., ποσοστό έκπτωσης τριάντα επτά 
τοις εκατό (37%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(9) Κ/Ξ  ∆.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. – ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι τοις εκατό 
(36%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(10) Κ/Ξ  ΒΙΟΣ Ο.Ε. – ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα δύο τοις 
εκατό (32%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(11) Κ/Ξ  Ε∆ΕΚΑΤ Α.Ε. – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, ποσοστό έκπτωσης τριάντα δύο 
τοις εκατό (32%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

  

       Αποστείλαµε στη συνέχεια έγγραφα στα πιστωτικά ιδρύµατα και για τη γραπτή 
επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία (α. αρ. πρωτ. 4514/03-02-2015, β. 4515/03-02-2015, 
γ. 4518/03-02-2015 και δ. 4519/03-02-2015) σύµφωνα µε την υπ. αρ 
∆17γ/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιο της ∆/νσης νοµοθετικού του Υπουργείου  
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι..  
 

Kατόπιν έκλεισε το παρόν πρακτικό.-  
 

  Η Επιτροπή 
 

1. Αδαµαντίδης Γεώργιος  
  
2. Χατζηµανώλης Κωνσταντίνος  

 

3. Παπαδόπουλος Σταύρος   
 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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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 1/03-02-2015 µε αριθ. πρωτ. 4522/03-02-
2015 της Επιτροπής του διαγωνισµού το οποίο αφορά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών 

 

• Απορρίπτει  την  ένσταση µε αρ. πρωτ.5382/09-02-2015 της Κ/Ξ Τοπτσίδης 
     Αναστάσιος – Λαµπράκης Κωνσταντίνος – Λογοθέτης Γεώργιος  

 

• Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  Κ/Ξ Ζαχαριάδης  Αθανάσι- 
      ος – Σοπιάδης  Γεώργιος – Φυδανάκη  Μαργαρίτα  µε  προσφερόµενο πο- 
      σοστό έκπτωσης πενήντα ένα τοις εκατό (51%). 
 

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

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΜΠΩ9Μ-Ζ9Λ
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