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ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνι-
σµού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑ-
ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) 
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ». 
 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   Τρί-

τη 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 9996/06-03-
2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ρά-
µας,, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµι-
µα, 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: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 2)       Ηλιάδης Νικόλαος 
 
      
 

        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. Βασιλειά-
δης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κή-
ρυξε  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 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιά-

ζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 8748/27-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου «Α-
ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) 
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος παρουσιάζει το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

 

«Σας στέλνουµε τo πρακτικό Νο 1 µε αρ. πρωτ. 6982/17-02-2015 (µέρος 1ο και 
2ο) του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, που διεξήχθη την Τρίτη 17-02-2015 και κα-
τά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και παρακαλούµε για την κατακύρωσή του. 
Σηµειώνεται ότι ανάδοχος αναδεικνύεται η FTF Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 
099748640) µε προσφερόµενη µέση έκπτωση πενήντα δύο και σαράντα ένα εκατοστά 
(52,41%)».                

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
  

  Στη ∆ράµα σήµερα  17-02-2015 ηµέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 1. Αδαµαντίδης Γεώργιος, 2. Παπαδόπουλος Σταύρος, 3. Μόσχου Αθανάσιος, 4. Ελµατζόγλου 
Άννα,  δηµοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι, 5. Αθανασιάδης Θεόδωρος εκπρόσωπος ΠΕ∆/ΑΜΘ, 6. 
Κύρτσης Ιωάννης εκπρόσωπος ΤΕΕ , 7. Αντωνιάδης Γεώργιος εκπρόσωπος συνδέσµου εργο-
ληπτών Ν. ∆ράµας, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» σύµφωνα 
µε την 15/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας ξεκινήσαµε τη διαδικασία 
διαγωνισµού του έργου της προµετωπίδας. Με την έναρξη παραλαβής προσφορών διαπιστώ-
θηκε ότι υπήρχε ως διαγωνιζόµενος ο Ελµατζόγλου Ιωάννης, µέλος της Κ/Ξ Ελµατζόγλου Ιωάν-
νης – Ζάµπας Στυλιανός. Το µέλος της επιτροπής Ελµατζόγλου Άννα δήλωσε κώλυµα λόγω 
συγγένειας, αποχώρησε και στη θέση της κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Παπάζογλου Ι-
ωάννης. Στη συνέχεια παραλάβαµε εµπρόθεσµα είκοσι τρεις (23) 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 ανα-
πόσπαστο 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 ανοί-
ξαµε τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο «πί-
νακα οικονοµικών προσφορών» ο οποίος επίσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος 
και στη συνέχεια τις κατατάξαµε κατά φθίνουσα σειρά µειοδοσίας όπως φαίνεται στον σχετικό 
πίνακα. 

Ακολούθησε ο έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών, όπου διαπιστώθηκε η 
οµαλότητα όλων. Κατόπιν προχωρήσαµε σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τα πιστωτικά ιδρύµατα 
για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων στη δηµοπρασί-
α, χωρίς να διαπιστωθεί κώλυµα. 

Πρέπει να τονισθεί ότι µεταξύ των είκοσι τριών (23) οικονοµικών προσφορών υπήρξε και 
µία  (Κ/Ξ  ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) λευκή, δηλαδή δεν ήταν συ-
µπληρωµένο κανένα στοιχείο.  

Ακολούθως προχωρήσαµε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των δέκα 
(10) πρώτων κατά σειρά µειοδοσίας (άρθρο 4.1 παρ. η της διακήρυξης) ξεκινώντας από τον 
πρώτο µειοδότη και καταλήξαµε στα εξής:  

 
(1) FTF Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, µέση έκπτωση πενήντα δύο και σαράντα ένα εκατοστά 
(52,41%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
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(2) Κ/Ξ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. Α.Ε. – ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., µέση έκπτωση πενήντα ένα και 
σαράντα επτά εκατοστά (51,47%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(3) Κ/Ξ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ – ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., µέση έκπτωση 
σαράντα εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (49,22%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(4) Κ/Ξ  Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µέση έκπτωση σαράντα δύο 
και είκοσι πέντε εκατοστά (42,25%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(5) Κ/Ξ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. – ΚΑΡΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ – ΜΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., µέση 
έκπτωση σαράντα και ογδόντα πέντε εκατοστά (40,85%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(6) Κ/Ξ  Θ. ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΑΣ Α.Ε., µέση έκπτωση τριάντα εννέα και τριάντα 
ένα εκατοστά (39,31%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(7) Κ/Ξ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ, µέση έκ-
πτωση τριάντα οκτώ και εβδοµήντα πέντε εκατοστά (38,75%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(8) Κ/Ξ  ΚΑΜΕΛΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΣΜΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µέση έκπτωση τριάντα επτά και 
ενενήντα επτά εκατοστά (37,97%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(9) ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε., µέση έκπτωση τριάντα επτά και σαράντα ένα εκατοστά 
(37,41%), ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι το πιστοποιητικό της ΠΕΣΕ∆Ε (συνδέσµου) υπεβλήθη 
σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ ως έγγραφο εκδοθέν από ΝΠΙ∆ θα έπρεπε να ήταν ή πρω-
τότυπο ή φωτοαντίγραφο από αντίγραφο επικυρωµένο από δικηγόρο (υποσηµείωση 24 
της διακήρυξης)  
(10) Κ/Ξ  ∆.Ε.ΚΑΤ.  Α.Ε. – ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, µέση έκπτωση τριάντα επτά και εί-
κοσι πέντε εκατοστά (37,25%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
 
Αποστείλαµε στη συνέχεια έγγραφα στα πιστωτικά ιδρύµατα και για τη γραπτή επιβεβαί-
ωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων στη 
δηµοπρασία (α. αρ. πρωτ. 6973/17-02-2015, β. 6974/17-02-2015, γ. 6975/17-02-2015 δ. 
6976/17-02-2015 ε. 6977/17-02-2015 στ. 6978/17-02-2015 ζ. 6979/17-02-2015 η. 6980/17-02-
2015 θ. 6981/17-02-2015) σύµφωνα µε την υπ. αρ ∆17γ/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιο της 
∆/νσης νοµοθετικού του Υπουργείου  ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.. 

Στο σηµείο αυτό (16:35) διακόψαµε τη συνεδρίαση η οποία θα συνεχιστεί την εποµέ-
νη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 08:30.- 
 

                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
                                                           (Μέρος 2ο) 
 

  Στη ∆ράµα σήµερα  18-02-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 1. Αδαµαντίδης Γεώργιος, 2. Παπαδόπουλος Σταύρος, 3. Μόσχου Αθανάσιος, 4. Παπάζογλου 
Ιωάννης,  δηµοτικοί τεχνικοί υπάλληλοι, 5. Αθανασιάδης Θεόδωρος εκπρόσωπος ΠΕ∆/ΑΜΘ, 6. 
Κύρτσης Ιωάννης εκπρόσωπος ΤΕΕ , 7. Αντωνιάδης Γεώργιος εκπρόσωπος συνδέσµου εργο-
ληπτών Ν. ∆ράµας, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» σύµφωνα 
µε την 15/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας συνεχίσαµε τη διαδικασία 
διαγωνισµού του έργου της προµετωπίδας.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας για τον πλήρη έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των υπόλοιπων δεκατριών (13) συµµετεχόντων κατά σειρά µει-
οδοσίας και καταλήξαµε στα εξής:  
 

(11) Κ/Ξ  ALPHADELTA CONSTRUCTIONS – ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µέση έκπτωση 
τριάντα πέντε και πενήντα εννέα εκατοστά (35,59%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(12) ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, µέση έκπτωση τριάντα πέντε και πενήντα τρία εκατοστά 
(35,53%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(13) Κ/Ξ  ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΑΛΑΪΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µέση έκπτωση τριάντα 
πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (35,25%), ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι δεν προσκοµίστηκε η 
ασφαλιστική ενηµερότητα της Κ/Ξ Γκότσης Στέργιος – Σαββίδης Κωνσταντίνος σύµφωνα 
µε το άρθρο 23 παρ. 22 εδ. β της διακήρυξης 

(14) Κ/Ξ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ-ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ Ο.Ε. – ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., µέση έκπτω-
ση τριάντα πέντε και δέκα τρία εκατοστά (35,13%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
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(15) Κ/Ξ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.-ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΖΕΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, µέση έκπτωση τριάντα δύο και µηδέν εκατοστά (32,00%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(16) Κ/Ξ  ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µέση έκπτωση τριάντα ένα και 
δεκατρία εκατοστά (31,13%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 

(17) 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., µέση έκπτωση τριάντα ένα και µηδέν εκατοστά (31,00%), γίνεται 
∆ΕΚΤΗ 
(18) Κ/Ξ  ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΖΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, µέση έκπτωση είκοσι οκτώ 
και ένα εκατοστά (28,01%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(19) Κ/Ξ  ∆ΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ – ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µέση έκπτωση είκοσι επτά και 
µηδέν εκατοστά (27,00%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(20) Κ/Ξ  ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, µέση έκπτωση είκοσι πέντε 
και είκοσι πέντε εκατοστά (25,25%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(21) Κ/Ξ  ΤΕ∆ΡΑ  Α.Τ.Ε. – ΘΑΛΗΣ  Α.Τ.Ε., µέση έκπτωση είκοσι τρία και τριάντα οκτώ 
εκατοστά (23,38%), γίνεται ∆ΕΚΤΗ 
(22) Κ/Ξ  Ε∆ΕΚΑΤ  Α.Ε. – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, µέση έκπτωση δεκαοκτώ και 
µηδέν εκατοστά (18,00%), ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι η δήλωση σύστασης κοινοπραξίας που 
προσκοµίστηκε δεν έχει υπογραφεί από την Χριστοφορίδου Γεσθηµανή  
(23) Κ/Ξ  ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, µέση έκπτωση µηδέν και 
µηδέν εκατοστά (0,00%), ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ. 
 
Στο σηµείο αυτό περαιώθηκε η διαδικασία και έκλεισε το παρόν πρακτικό Νο 1.- 

   

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας 

υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 
� Εγκρίνει και κατακυρώνει τα από 17-02-2015 (µε αριθµ. πρωτ. 6982 µέρος 1ο 

και 2ο) πρακτικά διαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ»,  µε ανάδοχο την FTF Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο και σαράντα 

ένα εκατοστά τοις εκατό (52,41%). 
          

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

ΑΔΑ: 7ΚΧΓΩ9Μ-2ΓΟ
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