
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 179/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  23ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15-9-2011 

ΘΕΜΑ 3ο: Κατακύρωση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια σπόρων γκαζόν (έτους 2011). 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 15 του µηνός Σεπτεµβρίου  2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
48690/9-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Κ. Χαρακίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά 
αναπληρωτής κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος και παρευρέθει στη 
συνεδρίαση. 
Ο κ. Σ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωτής κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος 
και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Ο κ. Α. Χαραλαµπίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωτής κ. Γρηγόρης  Παπαεµµανουήλ  
ο οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Απουσία του προέδρου και του αντιπροέδρου στην συνεδρίαση προήδρευε ο 
Αντιδήµαρχος κ. Π. Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος κατά σειρά εκλεγείς 
µε τους περισσότερους ψήφους σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της 
επιτροπής.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ     

Ζαχαριάδης Παύλος  
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μλεκάνης Μιχαήλ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο προεδρεύων στην συνεδρίαση  εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 46239/1-9-2011 
έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την Κατακύρωση 



 

 
 

   
  

 

πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
σπόρων γκαζόν (έτους 2011),και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος   παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το 
από 25-8-2011 πρακτικό του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
ανωτέρω προµήθεια,  το οποίο έχει ως εξής: 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ (έτους    2011) 

 
            Στη ∆ράµα σήµερα 25 Αυγούστου  2011 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00, οι   
υπογράφοντες 1) Μιλτιάδης Μελιάδης 2) Ειρήνη  Βουλγαρίδου και 3) Αθανάσιος 
Μόσχου, δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού 
προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 12/2011 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, 
συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού  για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ», έτους 2011, µε την παρουσία και της 
Προϊσταµένης της ∆ΤΥ του δήµου µας για την υποβοήθηση της διεξαγωγής της 
διαδικασίας.  
            Παραλάβαµε εµπρόθεσµα  δύο  (2)  προσφορές διαγωνιζοµένων   προµηθευτών 
1.του Τρίµη Κωνσταντίνου  και  
2.της εταιρείας  Σ. Κωνσταντινίδης –Χ.Χατζηγεωργάκης  Ο.Ε.  
        Στη συνέχεια προχωρήσαµε στον έλεγχο   των δικαιολογητικών συµµετοχής 
παρουσία  των παρισταµένων, από τον οποίο προέκυψε ότι τα µεν δικαιολογητικά 
συµµετοχής του πρώτου προµηθευτή ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη  τα δε αντίστοιχα του δεύτερου ήταν ελλιπή .  
        Συγκεκριµένα : 
α) στην εγγυητική επιστολή του εκπροσώπου της εταιρείας Σ. Κωνσταντινίδης –
Χ.Χατζηγεωργάκης  Ο.Ε. δεν ήταν γραµµένο  «ότι ο εκδότης της εγγύησης 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης , ύστερα από απλό 
έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό .» ως όριζε η 
διακήρυξη.  
β) προσκόµισε πιστοποιητικό πρωτοδικείου µόνο περί µη πτώχευσης  της εταιρείας ενώ 
η διακήρυξη απαιτούσε και πιστοποιητικό περί µη εκκαθάρισης ,αναγκαστικής 
διαχείρισης ,πτωχευτικό συµβιβασµό ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
η αναγκαστικής διαχείρισης η πτωχευτικό συµβιβασµό η υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
  Στη συνέχεια η επιτροπή ανακοίνωσε στον ανωτέρω εκπρόσωπο τον αποκλεισµό 
της εταιρείας από την συνέχιση του διαγωνισµού , τον οποίο δέχτηκε , δήλωσε ότι δεν 
θα υποβάλλει ένσταση  και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα της οικονοµικής 
προσφοράς του προµηθευτή Τρίµη Κωνσταντίνου  , η οποία ήταν    πέντε  τοις εκατό  ( 
5,0 % ) επί της προτεινόµενης τιµής κιλού . 
 
   
            
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   
  

 

Μετά από τα παραπάνω  
εισηγούµεθα οµόφωνα 

 
Την κατακύρωση του διαγωνισµού στον προµηθευτή  Τρίµη Κωνσταντίνο µε ποσοστό 
έκπτωσης  πέντε  τοις εκατό  ( 5,0 % ) επί της προτεινόµενης τιµής κιλού . 

 Η επιτροπή  
 1.  Μιλτιάδης Μελιάδης   ,     2. Ειρήνη  Βουλγαρίδου, 3. Αθανάσιος Μόσχου 
 
                 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα 
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό  διαγωνισµού της 25 Αυγούστου 
2011  , για  την ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ (έτους    
2011) 
  2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
         ∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 179/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                 Η Ειδική Γραµµατέας             Τα µέλη            

                                                   ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 

 

 

 
  

 


