
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  45/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 6ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 20-2-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 20η του µηνός  Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
10105/17-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μλεκάνης Μιχαήλ      
Γρηγορίου Κυριάκος    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Κήρυξη διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
άγονου και επανάληψη του το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί 
κατά προτεραιότητα λόγω της  κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα 
του ∆ήµου. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
 
Η Ο.Ε. (ή Ε.Π.Ζ.) αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 



 
 

   
  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Κήρυξη διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» άγονου και επανάληψη του πριν την έναρξη της 
συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας 
ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 

ΘΕΜΑ 1ο (έκτακτο) Κήρυξη διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
άγονου και επανάληψη του. 
 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην ηµερήσια 
διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 10048/17-2-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Κήρυξη διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» άγονου και επανάληψή του 
  
 
ΣΧΕΤ: η από 15-11-2013 επιστολή της ARKA SYNTHESIS 
 
 Σας ενηµερώνουµε ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (180 ηµέρες) του µειοδότη που προέκυψε κατά 
τον διαγωνισµό του θέµατος (που διενεργήσαµε την 20η Φεβρουαρίου 2013), παρήλθε χωρίς υπογραφή 
συµβάσεως. Μετά από σχετική επικοινωνία που είχαµε µε τον µειοδότη, µας γνωστοποίησε ότι δεν 
επιθυµεί την παράταση της προσφοράς του πέραν της υποχρέωσης που είχε από την συµµετοχή του 
στον διαγωνισµό (σχετικό έγγραφο), εποµένως δεν ανεδείχθη τελικά ανάδοχος.  
Παρακαλούµε λοιπόν για την κήρυξη του εν λόγω ∆ιαγωνισµού ως άγονου και για την απόφασή σας να 
επαναληφθεί αυτός µε τους ίδιους αρχικούς όρους. 
Επίσης παρακαλούµε για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ύψους 249.991,60€ σε βάρος του ΚΑ 
30.7341.016 .CPV προµήθειας 44211100-3. 
Τέλος υπενθυµίζουµε ότι η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της ∆ιεύθυνσής µας 
συγκροτήθηκε µε την 29/2014 απόφασή σας.-  
  

       Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 
 

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

1.Την  Κήρυξη διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ως άγονου και 
επανάληψή του µε τους ίδιους αρχικούς όρους. 
 
2.Ψηφίζει πίστωση  ύψους 249.991,60€ σε βάρος του ΚΑ 30.7341.016 .CPV 
προµήθειας 44211100-3. 
 



 
 

   
  

 

3.η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
συγκροτήθηκε µε την 29/2014 απόφασή της Ο.Ε..-  
  
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 45/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


