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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 106/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  15
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-6-2011 

ΘΕΜΑ 6
ο
: ‘Έγκριση όρων δηµοπράτησης ΓΙΑ ∆ΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη ,29 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 
10.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
34271/23-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος   
Γκάνης Σταύρος      
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 33326/20-6-2011 έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών  Υπηρεσιών, σχετικά µε την ‘Έγκριση όρων δηµοπράτησης ΓΙΑ 
∆ΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ 
ΓΚΑΖΟΝ που λέει τα εξής: 
Προκειµένου να προχωρήσουµε στην προµήθεια σπόρων γκαζόν κυρίως στα 

δηµοτικά γήπεδα ,µε διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σας στέλνουµε 
τους όρους δηµοπράτησης και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. 

 και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

      Έλαβε γνώση του φακέλου του παραπάνω έργου, είδε  τις διατάξεις των 
σχετικών νόµων  και  των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους ,µετά από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την ∆ΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ µε τους παρακάτω όρους, όπως  αυτοί  
συντάχθηκαν από τη ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι 

παρακάτω: 
 
                  

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 
          'Εχοντας  υπ'όψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) σε συνδυασµό     µε  τις  
διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για     
την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια σπόρων χλοοτάπητα (γκαζόν) για το έτος 2011, 
συνολικής προεκτιµωµένης αξίας 14.883,00 ευρώ µε το ΦΠΑ. 
          Ο  διαγωνισµός  αφορά  την  προµήθεια δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κιλών  
συγκεκριµένου µίγµατος γκαζόν, σύµφωνα µε προδιαγραφές που στη συνέχεια αναγράφονται. 
          Η  συνολική  δαπάνη  θα  βαρύνει τον Κ.Α. 35.6692.01 του     προϋπολογισµού του 
δήµου οικονοµικού έτους 2011. 
           Οι  απαιτούµενες  ποσότητες  υλικών   θα παραδίδονται τµηµατικά,     ανάλογα µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου και όταν ζητηθούν. 
           Ο  διαγωνισµός  θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα σε ηµέρα και ώρα     που θα 
καθοριστεί µε την περίληψη της διακήρυξης. 
           Η  προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου τον δεσµεύει για όλη τη διάρκεια     του έτους, 
δηλαδή µέχρι και 31/12/2011. 
           ∆εκτοί  στο  διαγωνισµό  γίνονται  αναγνωρισµένοι έµποροι φυτών, σπόρων και γενικά 
παρεµφερών ειδών οι οποίοι πρέπει να προσκοµίσουν,    επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: 
           α)Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιµελητηρίου  περί της ιδιότητάς τους  
           β)Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  
            γ)Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  του  τελευταίου  τριµήνου από το     οποίο  να  
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε     την  άσκηση  της  
επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας (µόνο για φυσικά     πρόσωπα). 
           δ)Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το     οποίο   να  
προκύπτει   ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,     αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση     και  επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση     απόφασης   αναγκαστικής   εκκαθάρισης  ή  
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή     πτωχευτικού  συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
(Πιστοποιητικό     εκκαθάρισης δεν απαιτείται για φυσικά πρόσωπα) 
           ε)Εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού 605,00  ευρώ στην οποία 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:  
             1) η ηµεροµηνία έκδοσης 
             2) ο εκδότης 
             3) ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας) 
             4) ο αριθµός της εγγύησης 
             5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
             6) η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση 
             7) η σχετική διακήρυξη (αρ.πρωτ. της δηµοσίευσης της περίληψης) και η ηµεροµηνία 
του διαγωνισµού 
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             8) ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
             9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά  χωρίς καµµία από µέρους του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή µας  
            10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
            11) η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη  του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, 
δηλαδή  µέχρι 31/01/2012 
            12) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην  παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό.              
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 
           Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω  εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 
           Οι  συναγωνιζόµενοι  θα υποβάλουν   οικονοµική προσφορά σε έντυπο  το  οποίο θα 
τους     χορηγηθεί  σφραγισµένο  από την υπηρεσία και όπου θα συµπληρώσουν την   
προσφερόµενη έκπτωση σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί     αυτός  
που θα προσφέρει το  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
           Οι  µετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν την οικονοµική προσφορά     τους  σε  
κλειστό  (σφραγισµένο) φάκελλο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε  κεφαλαία  γράµµατα,β)  ο  πλήρης  τίτλος της     υπηρεσίας 
που διενεργεί την προµήθεια [∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ], γ) ο αριθµός της     διακήρυξης  (αρ.πρωτ.  
της  δηµοσίευσης) δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του     διαγωνισµού και ε) τα στοιχεία του 
διαγωνιζοµένου. 
           Ο  φάκελλος αυτός υποβάλλεται µέσα σε εξωτερικό ανοικτό φάκελλο,  στον  οποίο  
περιέχονται και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συµµετοχής     και  στο  εξωτερικό του 
οποίου αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη     ΠΡΟΣΦΟΡΑ  και  όλα  τα υπόλοιπα 
στοιχεία που αναγράφονται στον κλειστό     εσωτερικό φάκελλο της οικονοµικής προσφοράς. 
           Ο  διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του  ∆ήµου ∆ράµας.  
           Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
           Ο  ανάδοχος  µειοδότης  που  θα  αναδειχθεί  υποχρεούται µέσα σε     διάστηµα   δέκα   
(10)   ηµερών   από   την  κοινοποίηση  σ'αυτόν  του     αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας,  να  
προσέλθει  για  την υπογραφή της     σχετικής   σύµβασης,   προσκοµίζοντας  και  εγγυητική  
επιστολή  καλής     εκτέλεσης,  ύψους 10%  επί της συµβατικής αξίας, στρογγυλοποιούµενη σε     
ακέραιο ευρώ, κατά τον κανόνα στρογγυλοποίησης. 
           Τον  ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ (1,5% επί της συµβατικής 
δαπάνης υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% οµοίως υπέρ ΤΠ∆ΚΥ). 
           Σε  περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα  προσέλθει για  την υπογραφή     της  
σύµβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος  µε  απόφαση  του  δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
           Η  παραλαβή  της  προµήθειας  (τµηµατικές  και ολική) θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
                                                                                
 
 

Προδιαγραφές 
Σπόροι γκαζόν µίγµα SPORT 
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40% festuca Arudinacea Denise 
40% festuca Arudinacea Barleroy 
10% poa pratensis barimbala 
10% lollium pareune Adeline 

 
Επιθυµητή συσκευασία 25 ή 50 κιλών 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
είδος ποσότητα Μονάδα µέτρησης Τιµή  Σύνολο 
Σπόροι γκαζόν  2.200 κιλό 5,50 12.100,00 
                       ΦΠΑ 23%                                                                                              2.783,00 
                                                                                    Σύνολο                                    14.883,00 

 
 

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 106/2011 
 

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


