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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 269/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  27ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 8-11-2011 

ΘΕΜΑ 18ο (έκτακτο): ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 8 του µηνός Νοεµβρίου  2011 και ώρα 14.00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 61063/2-11-2011 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
O κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Κλήθηκε ο επόµενος κατά 
σειρά κ.Νικολαιδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι 
κλήθηκε   και παρευρέθει ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος     
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Γρηγορίου Κυριάκος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
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 18ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 62198/7-11-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε το οποίο διαβιβάστηκαν  τα  πρακτικά «ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»  και τα οποία είναι τα εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο1 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 19 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, οι   υπογράφοντες 
1) Θεοδώρα Πολυµερούδη 2) Ελένη Βουλγαρίδου και 3) Αθανάσιος Μόσχου, δηµοτικοί υπάλληλοι, 
που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 12/2011 
απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, καθώς η Θεοδώρα Πολυµερούδη αναπλήρωσε τον απουσιάζοντα 
πρόεδρο Μιλτιάδη Μελιάδη,  συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού  για την  
«Αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου», 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.  Μετά από επικοινωνία µε το 
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Πρωτόκολλο του ∆. ∆ράµας διαπιστώσαµε ότι δεν είχαν κατατεθεί ή παραληφθεί άλλες προσφορές 
µέχρι την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών. Οι προσφορές που παραλάβαµε ήταν οι εξής: 
 

1) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. 
2) Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
Προχωρήσαµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, παρουσία  των εκπροσώπων των 
διαγωνιζοµένων, από τον οποίο προέκυψε ότι η πρώτη προσφορά (ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ 
Ο.Ε.) δεν περιείχε το δικαιολογητικό θ5 (κατά την αρίθµηση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού), ήτοι 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 για την εφαρµογή και την εγκατάσταση. Επισηµαίνεται ότι 
για την συγκεκριµένη έλλειψη ορίζεται σε δύο σηµεία της διακήρυξης ότι αποτελεί λόγω 
αποκλεισµού: στην γενική αναφορά που γίνεται στην τέταρτη παράγραφο της διακήρυξης, και στην 
παράγραφο (θ5) όπου περιγράφεται το εν λόγω δικαιολογητικό και αναφέρεται ρητά ότι απαιτείται 
«επί ποινή αποκλεισµού». Τα λοιπά δικαιολογητικά της πρώτης προσφοράς και όλα τα 
δικαιολογητικά της δεύτερης (Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) βρέθηκαν σύµφωνα µε τους όρους 
της ∆ιακήρυξης. 
 
            Μετά από τα παραπάνω, εισηγούµεθα οµόφωνα τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου 
υπ’αριθµόν 1), ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. µε αιτιολογικό την έλλειψη του πιστοποιητικού 
ISO 9001:2008. 
Η επιτροπή 
1.ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ∆Η,2.ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ,    3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ  
 

 

                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

        Στη ∆ράµα σήµερα 04 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00, οι   υπογράφοντες 
: 
1) Θεοδώρα Πολυµερούδη  
2) Ελένη Βουλγαρίδου και 
3) Αθανάσιος Μόσχου, δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού 
προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 12/2011 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, καθώς η 
Θεοδώρα Πολυµερούδη αναπλήρωσε τον απουσιάζοντα πρόεδρο Μιλτιάδη Μελιάδη,  
συνεδριάσαµε για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισµού  για την  «Αντικατάσταση 
δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου». Με το πρώτο πρακτικό της, η επιτροπή απέκλεισε τον 
διαγωνιζόµενο υπ’αριθµ. 1 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ-ΤΟΛΟΥ∆Η Ο.Ε. διότι δεν προσκόµισε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του. ∆εν ασκήθηκε ένσταση από τον αποκλειόµενο , 
στον προβλεπόµενο  χρόνο  , εποµένως η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα της οικονοµικής 
προσφοράς. Η επιτροπή οµόφωνα επιλέγει την προσφορά του µοναδικού εναποµείναντα 
υποψήφιου (Χ. ΡΩΣΣΌΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)  που είναι  έκπτωση  5% επί της προϋπολογισθείσας 
τιµής.  
        Μετά από τα παραπάνω, εισηγούµεθα οµόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισµού στον Χ. 
ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Η επιτροπή 
1.ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ∆Η,2.ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ,    3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ  
 
       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 
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      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 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» που διεξήχθη στις που διεξήχθη στις 
19-10-2011,µε ανάδοχο την (Χ. ΡΩΣΣΌΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)  µε  έκπτωση  5% 
επί της προϋπολογισθείσας τιµής,    και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις. 
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 269/2011 
  

 
 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


