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: 

 

Κατακύρωση  πρακτικών του 
πρόχειρου (συνοπτικού) ανο-
ικτού μειοδοτικού διαγωνισ-
μού για την «Προμήθεια Χρω-
μάτων & Συναφών Ειδών»  
έτους 2016 

 

     
             Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8η  Αυγούστου  2016, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. 
Δράμας, υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου 
Δράμας, μετά από την αριθμ. πρωτ.29975/03-08-2016 γραπτή πρόσκληση του, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, 
βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
4.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 

     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  
Δράμας, γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. 
πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 10o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 29759/02-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Κατακύρωση πρακτικών του 
πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
Χρωμάτων & Συναφών Ειδών»  έτους 2016»,, και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

                Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω  έγγραφο της υπηρεσί- 
   ας έχει όπως παρακάτω :  
 

           «Σας αποστέλλουμε τα πρακτικά και το φάκελο, του από 12 Απριλίου 2016 

πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων 

& Συναφών Ειδών»  για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου 

Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, 

κτλ) έτους 2016, με προσφορά  13.618,00 € (δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ ευρώ 

και μηδέν λεπτά) μη  συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με αρχικό προϋπολογισμό 

20.318,30 € μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ του προμηθευτή Κωνσταντίνου-Δανιήλ 

Πουγιούδογλου του Βασιλείου (ΑΦΜ 110477777) και παρακαλούμε για την κατακύρωση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού.»  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

Πρόχειρος (συνοπτικός) ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός  
για την 

 «Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών» έτους 2016  
 

       Στη Δράμα, σήμερα την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημαρχείου 

Δράμας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 452/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον πρόχειρο 

(συνοπτικό) ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, κτλ)» έτους 2016, όπως ορίζεται στην με αριθμό 

12514/31-03-2016 διακήρυξη του Δημάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Μαρία Ψαρρά (αναπληρώτρια του Ευστράτιου Λαλέ)  

3) Ειρήνη Βουλγαρίδου  
 

Μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία μας οι ακόλουθες προσφορές: 
 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

1 Φανουράκης – Επταμηνιτάκη Ο.Ε.       

2 ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.  
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3 Τέϊλορς Συμβουλευτική Βιομηχανική Ε.Π.Ε. 
 

Την ημέρα του διαγωνισμού η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων 

προσφορών. Κατατέθηκαν έξι (6) προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόμενους 

προμηθευτές: 
 

Αρ. 

Φακέλου 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

4 Αφοί Χιλιώτη Ο.Ε. 

5 Αστέριος Σακελλαρίου του Δημητρίου 

6 Ελπίδα Πλιάκου του Ανέστη 

7 Δημήτριος Ραφτούδης του Πέτρου 

8 Κωνσταντίνος – Δανιήλ Πουγιούδογλου του Βασιλείου 

9 ΕΚΑΤ Μπετόν Α.Ε. 
 

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.  
 

A. Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τους προμηθευτές: 
 

1. Φανουράκης – Επταμηνιτάκη Ο.Ε.       

2. ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.  

3. Τέϊλορς Συμβουλευτική Βιομηχανική Ε.Π.Ε. 

4. Αστέριο Σακελλαρίου του Δημητρίου 

5. Ελπίδα Πλιάκου του Ανέστη 

6. Κωνσταντίνο – Δανιήλ Πουγιούδογλου του Βασιλείου 
 

όλα τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη. 
 

B. Όσον αφορά τις προσφορές της  / του: 
 

1. Αφοί Χιλιώτη Ο.Ε. η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής:  

 Δεν συμπεριλαμβάνει «Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 

οποίο να πιστοποιείται ……… το ειδικό επάγγελμά του, ……………» 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4.Α1.1 της διακήρυξης καθώς και 

το άρθρο 1 παράγραφος 4.Α.3 το οποίο διευκρινίζει ότι τα Νομικά 

Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (Α.Ε, Ο.Ε. & Ε.Ε.)  θα πρέπει, επί ποινή 
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αποκλεισμού, να προσκομίσουν «Τα παραπάνω δικαιολογητικά  των 

περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «αλλοδαπούς πολίτες». 

      Επίσης δεν συμπεριλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

 Το δικαιολογητικό συμμετοχής του άρθρου 1 παράγραφος 4Γ.  «Τα  

νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε   συμμετέχοντος,  όπως …………  

αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  

εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  

από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ………., τα  ………  πρόσωπα  

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 

προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.»  

2. Δημήτριου Ραφτούδη του Πέτρου η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος 
δικαιολογητικών συμμετοχής:   

 Δεν συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό «….ISO 

9001 εργοστασίου παραγωγής  …… ή …… CE, ΕΝ κλπ.…………» της 

εταιρείας Vivicrom για το είδος στόκο πάστα σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4Δ της διακήρυξης.  

3. ΕΚΑΤ Μπετόν Α.Ε. η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής:  

 Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και επί ποινή 
αποκλεισμού, το πλαστικό χρώμα θα πρέπει να έχει «αντοχή σε πλύσιμο-
τρίψιμο: Κλάση 1».  Επίσης, το άρθρο 1 παράγραφος ΣΤ της διακήρυξης 
θα πρέπει μέσα στο φάκελο προσφοράς να υπάρχουν «Τεχνικά 
φυλλάδια των εταιρειών …………… για όλα τα προς προμήθεια είδη 
και στα οποία φυλλάδια να αναφέρονται όλες οι ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.» 
 

Η ανωτέρω εταιρεία προσκόμισε τεχνικό φυλλάδιο, της εταιρείας 
THRAKON για το   οικολογικό πλαστικό χρώμα με τεχνικά χαρακτηριστικά 
«αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο: Κλάση 2» και όχι για το ζητούμενο Κλάση 
1 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 

Μετά από τα παραπάνω, η  Επιτροπή: 

εισηγείται ομόφωνα 
 

Α.      τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των διαγωνιζομένων οι 

οποίοι αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:  
 

Αρ.  Φακέλου Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

1 Φανουράκης – Επταμηνιτάκη Ο.Ε.       

2 ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.  

3 Τέϊλορς Συμβουλευτική Βιομηχανική Ε.Π.Ε. 

5 Αστέριος Σακελλαρίου του Δημητρίου 

6 Ελπίδα Πλιάκου του Ανέστη 

8 Κωνσταντίνος – Δανιήλ Πουγιούδογλου του Βασιλείου 
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 Β.    την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζομένων δεδομένου ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης για τους 

λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω: 
 

Αρ.  Φακέλου Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

4 Αφοί Χιλιώτη Ο.Ε. 

7 Δημήτριος Ραφτούδης του Πέτρου 

9 ΕΚΑΤ Μπετόν Α.Ε. 
 

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 

  Μιλτιάδης Μελιάδης           Μαρία Ψαρρά      Ειρήνη Βουλγαρίδου  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2 
του 

Πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  
για την 

«Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών» έτους 2016  
 

Στην Δράμα σήμερα την 28η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

συνεδριάσαμε στο Δημαρχείο Δράμας η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών 

του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 452/2015 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής,  προκειμένου να προχωρήσουμε  στην αποσφράγιση των 

φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 12514/31-03-2016 διακήρυξη του Δημάρχου και οι οποίες 

κρίθηκαν αποδεκτές με το υπ’ αριθμ. Πρακτικό Νο 1 / 12-04-2016 της Επιτροπής, την υπ΄ 

αριθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί εκδίκασης 

ενστάσεων, την με αριθμό πρωτοκόλλου 6111/18-05-2016 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί εξέταση προσφυγής 

και την υπ΄ αριθμ. 105/2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης          2) Ευστράτιος Λαλές          3) Ελένη Βουλγαρίδου  
 

    H επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία του διαγωνισμού και ομόφωνα προχωρά στον 
έλεγχο των οικονομικών προσφορών, καταγράφοντας όλες τις προσφορές όπως 
κατατέθηκαν στον διαγωνισμό: 
 

Προσφορά Νο 1 
 

   Της οικονομικής προσφοράς της Φανουράκης – Επταμηνιτάκη Ο.Ε.       
 

    Συνολική προσφορά 19.385,30 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ).   
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     Προσφορά Νο 2 
 

   Της οικονομικής προσφοράς της ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε. 
 

    Συνολική προσφορά 15.544,71 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ).   
 

Προσφορά Νο 3 
 

   Της οικονομικής προσφοράς της Τέϊλορς Συμβουλευτική Βιομηχανική Ε.Π.Ε. 
 

    Συνολική προσφορά 14.166,60 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ).  
      
Προσφορά Νο 4 
 

   Της οικονομικής προσφοράς του Αστέριου Σακελλαρίου του Δημητρίου 
 

    Συνολική προσφορά 17.127,85 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ).   
      
Προσφορά Νο 5 
 

   Της οικονομικής προσφοράς της Ελπίδας Πλιάκου του Ανέστη 
 

    Συνολική προσφορά 18.932,40 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ).   
      
Προσφορά Νο 6 
 

   Της οικονομικής προσφοράς του Κωνσταντίνου – Δανιήλ Πουγιούδογλου του 
Βασιλείου 
 

    Συνολική προσφορά 13.618,00 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ).   
      
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ,  μετά τον έλεγχο των 

οικονομικών προσφορών των έξι προμηθευτών 
 

Εισηγείται Ομόφωνα  
 

Επιλέγει την προσφορά του προμηθευτή  Κωνσταντίνου – Δανιήλ Πουγιούδογλου 

του Βασιλείου για το ποσό 13.618,00 € (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ) λόγω 

χαμηλότερης τιμής.   
 

Ακολούθως προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του ανωτέρω 

ως μειοδότη προμηθευτή. 
 

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

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η επιτροπή διαγωνισμού 
 Μι Μιλτιάδης Μελιάδης                  Ευστράτιος Λαλές          Ελένη Βουλγαρίδου  

 

       Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 
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 Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα πρακτικά 1 και 2 του διαγωνισμού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών»  έτους 2016» , που  
διεξήχθη την Πέμπτη 28-07-2015 και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον 
κάτωθι προμηθευτή : 

 

      Στον κ. Κωνσταντίνου - Δανιήλ Πουγιούδογλου με  Συνολική προσφορά 13.618,00  
€   (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ), 20.318,30 € με ΦΠΑ λόγω χαμηλότερης τιμής.   

 

 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο  Δράμας. 

ΑΔΑ: 7ΨΘΡΩ9Μ-ΘΙΝ
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