
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 314/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 32
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15-12-2011 

ΘΕΜΑ 2ο: Κατακύρωση πρακτικών πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού για την λειτουργία  

εγκατάστασης θέρµανσης µε φυσικό αέριο σε αθλητικούς χώρους-

γυµναστήρια» 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 15 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
71367/13-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Χρ. Μαµσάκος ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε 
και παρευρέθει το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρ. Παπαεµµανουήλ.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Γκάνης Σταύρος                           
Ζαχαριάδης Παύλος  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    

Μήτρου Γεώργιος     Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 70537/9-12-2011 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας µε το οποίο 
διαβιβάστηκαν  τα  πρακτικά του  πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού για την λειτουργία  

εγκατάστασης θέρµανσης µε φυσικό αέριο σε αθλητικούς χώρους-

γυµναστήρια» που διεξήχθη στις 2-12-2011,µε ανάδοχο την εταιρεία 
Λαζαρίδης Χαράλαµπος & Σια Ε.Ε.    µε τιµή 26.445,00  ευρώ µε το ΦΠΑ,  
και τα οποία είναι τα εξής: 
 
 
 
 
 



 

 
 

   
  

 

                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο1  

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΜΕ  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ –ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ    

 

       Στη ∆ράµα σήµερα 2 ∆εκεµβρίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,οι   
υπογράφοντες  
1) Μιλτιάδης Μελιάδης  
2) Ειρήνη  Βουλγαρίδου   
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 πρόχειρου 
διαγωνισµού  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ –ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ »  .  
         Παραλάβαµε εµπρόθεσµα  δύο  (2)  προσφορές διαγωνιζοµένων   
προµηθευτών 1.της εταιρείας Λαζαρίδης Χαράλαµπος & Σια Ε.Ε.   και 2.του 
Παντελίδη ∆ηµήτριου   
        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 το δικαιολογητικό 3 της διακήρυξης όριζε ότι έπρεπε να 
προσκοµισθεί πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής  από το 
οποίο να προκύπτει µεταξύ άλλων , ότι δεν τελεί σε κατάσταση εκκαθάρισης η 
διαδικασία εκδόσεως απόφασης εκκαθάρισης  . 
     Το πιστοποιητικό πρωτοδικείου που προσκόµισε  αναφέρει  στην 
παράγραφο   5 «ότι δεν χορηγείται πιστοποιητικό από την Υπηρεσία µας περί 
θέσεως σε εκκαθάριση η διαδικασία εκδόσεως απόφασης εκκαθάρισης επειδή 
δεν τηρούνται αντίστοιχα βιβλία ». Συνεπώς έπρεπε ο συµµετέχων 
προµηθευτής σε αντικατάσταση της αδυναµίας χορήγησης της βεβαίωσης αυτής 
, να προσκοµίσει ένορκη δήλωση   ενώπιον  αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής 
αρχής η συµβολαιογράφου   στην οποία θα δηλώνεται ότι  δεν εκδίδονται από 
το πρωτοδικείο  τα συγκεκριµένα  έγγραφα  και ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις . 
     Η υποχρέωση αυτή του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό  αναφέρεται ρητά 
στην διακήρυξη του διαγωνισµού .  
    Στη συνέχεια η επιτροπή ανακοινώνει στον ανωτέρω προµηθευτή  τον 
αποκλεισµό του από την συνέχιση του διαγωνισµού και διακόπτει την διαδικασία 
, προκειµένου να συντάξει το πρακτικό του διαγωνισµού και να το επιδώσει 
στους συµµετάσχοντες . 
 Η επιτροπή  

 1.  Μιλτιάδης Μελιάδης    ,     2. Ειρήνη  Βουλγαρίδου ,      3. Αθανάσιος Μόσχου 
                                                       

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

   
  

 

 
 

                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ    Νο  2   

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ –ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   .  

 
       Στη ∆ράµα σήµερα 7 ∆εκεµβρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα  10:00, οι   
υπογράφοντες  
1) Μιλτιάδης Μελιάδης  
2) Ειρήνη  Βουλγαρίδου   
3)Αθανάσιος Μόσχου, δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή 
διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 12/2011 απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου, συνεδριάσαµε για τη συνέχιση  του  πρόχειρου 
διαγωνισµού  για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ –ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ »  .  
      Τα µέλη της επιτροπής διαπιστώνουν ότι στο χρονικό διάστηµα που ορίζει ο 
νόµος ,  δηλαδή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα  από της επίδοσης σε 
αυτόν του πρακτικού του διαγωνισµού  (η επίδοση έγινε την 5-12-2011) δεν 
υποβλήθηκε  ένσταση από τον  αποκλεισθέντα  συµµετάσχοντα  στον 
διαγωνισµό της 2-12-2011  Παντελίδη ∆ηµήτριο  και  συνεχίζουν την 
διαδικασία  µε το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς , η οποία είναι  
26.445,00  ευρώ µε το ΦΠΑ . 
             Μετά από τα παραπάνω  

 
εισηγούµεθα οµόφωνα 

 
Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία Λαζαρίδης Χαράλαµπος & 
Σια Ε.Ε.    µε τιµή 26.445,00  ευρώ µε το ΦΠΑ . 
 
  Η επιτροπή  

 1.  Μιλτιάδης Μελιάδης    ,     2. Ειρήνη  Βουλγαρίδου ,      3. Αθανάσιος Μόσχου 

 

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      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 τα πρακτικά του  διαγωνισµού 

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

 
1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά του πρόχειρου ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού για την 

λειτουργία  εγκατάστασης θέρµανσης µε φυσικό αέριο σε αθλητικούς 

χώρους-γυµναστήρια»  που διεξήχθη στις 2-12-2011,µε ανάδοχο την 
εταιρεία Λαζαρίδης Χαράλαµπος & Σια Ε.Ε.    µε τιµή 26.445,00  ευρώ µε 

το ΦΠΑ  και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 
 



 

 
 

   
  

 

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

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 314/2011 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


