
 

 
 
 

  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 133/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  17ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 26-7-2011 

ΘΕΜΑ 11ο (ΕΚΤΑΚΤΟ):  Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού 
της 18-7-2011 για την προµήθεια σπόρων γκαζόν (έτους 2011) .Κήρυξη 
διαγωνισµού ως άγονου  και επανάληψή του µε τους ίδιους όρους. 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 26 του µηνός Ιουλίου  2011 και ώρα 14.00 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 39189/20-7-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Ο κ. 
Νικολαίδης Φώτιος ενηµερώθηκε ως αναπληρωτής αλλά δήλωσε ότι δε 
µπορεί να παρευρεθεί  ,έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               

Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 11ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ39197/20-7-2011 έγγραφο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το 
οποίο µας υποβλήθηκε το πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισµού της 18-7-
2011 για την προµήθεια σπόρων γκαζόν (έτους 2011) µε το οποίο ζητείται η 
Κήρυξη διαγωνισµού ως άγονου  και επανάληψή του µε τους ίδιους όρους. Το 
πρακτικό διαγωνισµού λέει τα εξής: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  

 

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

            Στη ∆ράµα σήµερα 18 Ιουλίου 2011 ηµέρα ∆ευτέρα 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 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 αποκλείονται αµφότεροι οι 
συµµετέχοντες, για τους κάτωθι λόγους: 
  α) Ο Τρίµης Κωνσταντίνος  διότι δεν προσκόµισε το δικαιολογητικό δ της 
διακήρυξης  «πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , 
πτωχευτικό συµβιβασµό η άλλη ανάλογη κατάσταση ……..» .    
 β) Η εταιρεία Σ. Κωνσταντινίδης –Χ.Χατζηγεωργάκης  Ο.Ε. διότι στην εγγυητική 
επιστολή  που προσκόµισε  
1.δεν αναφέρεται  η διεύθυνση της εταιρείας .  
2.δεν αναφέρεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της δηµοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης .  
3. ο εκδότης δεν εγγυάται το ανέκκλητο της εγγύησης και δεν παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως . 
4. δεν αναφέρεται καθόλου ο όρος του εδαφίου  12  της παραγράφου 7 περί παράτασης 
της ισχύος της εγγυητικής επιστολής .  
             
           Μετά από τα παραπάνω  

εισηγούµεθα οµόφωνα 
 
Τον αποκλεισµό των δύο συµµετασχόντων  στον  διαγωνισµό για την προµήθεια 
σπόρων γκαζόν  , την κήρυξη του διαγωνισµού  ως άγονου και την επανάληψή  του µε 
τους ίδιους όρους  .  

    Η επιτροπή  
 1.  Μιλτιάδης Μελιάδης  ,  2. Ειρήνη  Βουλγαρίδου,    3. Αθανάσιος Μόσχου 
      
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
    Η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε γνώση του παραπάνω πρακτικού, 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  
 
 
 
 



 

 
 
 

  

 

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

 
 - κηρύσσει  τη διαδικασία ως άγονη   
 
- αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού για ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ (έτους 2011)  µε τους ίδιους όρους. 
 
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 133/2011 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


