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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  13ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-6-2011 

ΘΕΜΑ 9 ΕΚΤΑΚΤΟ:Υποβολή πρακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης) αθλητικών χώρων έτους 2011 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη,7 του µηνός Μαΐου 2011 και ώρα 13.30 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28023/1-6-2011 
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 ΕΠΤΑ (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος         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 9 ΕΚΤΑΚΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 28309/1-6-11 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάστηκε το από 31-5-2011 
πρακτικό ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης) αθλητικών χώρων  του ∆ήµου έτους 2011   
το οποίο λέει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  (ΕΤΟΥΣ 2011) 
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 31 Μαίου  2011 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 π.µ. , οι   
υπογράφοντες 1) Μελιάδης Μιλτιάδης 2) Βουλγαρίδου Ειρήνη και 3) Μόσχου Αθανάσιος, 
δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, 
σύµφωνα µε την 12/2011 απόφαση οικονοµικής επιτροπής, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή 
του διαγωνισµού  για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρέλαιο θέρµανσης ), έτους 
2011, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και παραλάβαµε εµπρόθεσµα µία (1) 
προσφορά διαγωνιζόµενου προµηθευτή –χορηγητή  (Κεσκίνογλου Ιωάννη) . 
          



   Προχωρήσαµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής παρουσία του 
διαγωνιζόµενου τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς ,  
   Στη συνέχεια ανοίχθηκε η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου , µε την οποία 
προσφέρεται έκπτωση µισό τοις εκατό (0,5%) επι της µέσης τιµής πώλησης , όπως αυτή 
ορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου ∆ράµας .  
   Κατόπιν των παραπάνω   
                              προτείνεται   οµόφωνα  
η κύρωση του παρόντος πρακτικού και η ανάδειξη ως αναδόχου  προµηθευτή 
υγρών καυσίµων(πετρέλαιο θέρµανσης ) αθλητικών χώρων  του ∆ήµου ∆ράµας για 
το 2011 του Ιωάννη Κεσκίνογλου µε ποσοστό έκπτωσης µισό τοις εκατό (0,5%) επί 
της µέσης τιµής πώλησης , όπως αυτή ορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου ∆ράµας .  

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

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις του άρθρου 103  παρ. 1δ του Ν. 3463/2006  ( ∆.Κ.Κ.)  
και του Π∆ 28/80 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 
Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό του διαγωνισµού που έγινε την 31 
Μαίου 2011 για την προµήθεια ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
(ΕΤΟΥΣ 2011),  στον Κεσκίνογλου Ιωάννη ,  µε ποσοστό έκπτωσης 0,5% 
(µοναδική προσφορά), επί της µέσης τιµής πώλησης , όπως αυτή ορίζεται 
από το Τµήµα Εµπορίου ∆ράµας 
 

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 79/2011 
 


