
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 161/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 15ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
                                                         Την 27-5-2014 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28204/21-5-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
      Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας. 

         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας          Χαρακίδης Κυριάκος                     
Ζαχαριάδης Παύλος            
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος            Χλιάρα  Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτιος        
Τερζής Ανέστης  
Παπαδόπουλος  Γεώργιος                                                    
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
 

      Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχει  
προκύψει το θέµα: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την  << Προµήθεια σπόρων , φυταρίων , 
δενδρυλλίων , οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι) , 
φυτοφαρµάκων , λιπασµάτων κτλ. ) >>, του ∆ήµου ∆ράµας , το οποίο κατά  
την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του . 
 Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 
-την εισήγηση του προεδρεύοντα ,  
-την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
-το περιεχόµενο του θέµατος 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 



 
 

   
  

 

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Κατακύρωση πρακτικού του 
πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  << Προµήθεια 
σπόρων , φυταρίων , δενδρυλλίων , οργανικού υλικού (τύρφη), 
κηπευτικού χώµατος (µίλι) , φυτοφαρµάκων , λιπασµάτων κτλ. ) >>πριν 
την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας , λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 
 
Θέµα 3ο( έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την  << Προµήθεια σπόρων , φυταρίων , 
δενδρυλλίων , οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι) , 
φυτοφαρµάκων , λιπασµάτων κτλ. ) >>. 
 
Ο κ. αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 3ο (έκτακτο) 

 θέµα που προστέθηκε στην 
ηµερήσια διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 28910/27-
05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηπευτικού 

χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» του ∆ήµου ∆ράµας 

 

           Σας στέλνουµε το φάκελο, του από 21 Μαΐου 2014 πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  

(τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ»  του ∆ήµου 

∆ράµας, µε προσφορά  37.786,36 € (τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ  και 

τριάντα έξι  λεπτά) συµπεριλαµβανόµενου τον ΦΠΑ  στο Πακέτο Α΄ (αρχικός 

προϋπολογισµός 39.896,76 € µε ΦΠΑ) του προµηθευτή Κωνσταντίνου Τρίµη του Νικολάου 

(ΑΦΜ 026757060) και µε προσφορά 20.338,53 € (είκοσι χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ 

ευρώ και πενήντα τρία λεπτά)  συµπεριλαµβανόµενου τον ΦΠΑ στο Πακέτο Β΄ (αρχικός 

προϋπολογισµός 21.408,98 µε ΦΠΑ) του ιδίου προµηθευτή και  παρακαλούµε για την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού .  

 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό του διαγωνισµού το οποίο έχει ως 
εξής: 
         

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΑΡΙΩΝ, ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ (ΤΥΡΦΗ), ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΛΙ), 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΤΛ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ. 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 21η Μαΐου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 114/2014 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον πρόχειρο ανοικτό 

µειοδοτικό διαγωνισµό για την  «Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, 

οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, 

λιπασµάτων κτλ»,  όπως ορίζεται στην 26281/9-5-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 



 
 

   
  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

 

2) Πετσάνης Γεώργιος και 

 

3) Λαλές Ευστράτιος 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο 

προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 

2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α,Β 

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία 

της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 

στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 

βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 

µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι και οι δύο 

διαγωνιζόµενοι υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

 
Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές τους είναι πλήρεις και σύµφωνες 

µε τους όρους της διακήρυξης. 

Ακολούθως ο κ. Τσαµπάζης Κωνσταντίνος και ο κ. Τρίµης Κωνσταντίνος 

υπέβαλλαν υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία δεν προτίθενται να υποβάλλουν 

ένσταση κατά του πρακτικού και δέχονται να προχωρήσει η επιτροπή στο άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της υπ’αριθµ. 26281/9-5-2014 διακήρυξης του 

∆ηµάρχου ορίζεται ότι:  «Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής του 

κάθε πακέτου, για το σύνολο των απαιτουµένων ειδών, αποκλειόµενης προσφοράς που 

θα αναφέρεται µόνο σε µέρος αυτών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα 

προσφέρει τη µικρότερη προσφορά στο σύνολο του κάθε πακέτου, χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη πιθανές διαφορές ανά υλικό.». 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των 

διαγωνιζόµενων και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Προσφερόµενη τιµή (µε ΦΠΑ) 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

Πακέτο Α Πακέτο Β 

1 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 39.896,76 € - 

2 ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37.786,36 € 20.338,53 €  

 

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 



 
 

   
  

 

 

• την υπ’ αριθ. 26281/9-5-2014 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• τις τιµές που προσφέρθηκαν 

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 

  

εισηγείται οµόφωνα 

 
την κατακύρωση της προµήθειας των πακέτων Α και Β στον διαγωνιζόµενο ΤΡΙΜΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ γιατί υπέβαλλε προσφορά σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζει η διακήρυξη και, παράλληλα. προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ,  που είναι 

37.786,76 ευρώ µε ΦΠΑ για το πακέτο Α  και 20.338,53 ευρώ µε ΦΠΑ για το 

πακέτο Β.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η επιτροπή 

Βουλγαρίδου Ελένη Πετσάνης Γεώργιος Λαλές Ευστράτιος 
 

  

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή του. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   1.Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την  << Προµήθεια σπόρων , φυταρίων , δενδρυλλίων , 
οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι) , φυτοφαρµάκων , 
λιπασµάτων κτλ. ) >> της προµήθειας των πακέτων Α και Β στον ανάδοχο 
ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ γιατί υπέβαλλε προσφορά 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η διακήρυξη και προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ,  
που είναι 37.786,76 ευρώ µε ΦΠΑ για το πακέτο Α  και 20.338,53 ευρώ µε 
ΦΠΑ για το πακέτο Β.  
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας   . 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 161/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


