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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

208/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση  πρακτικών του  πρό- 
χειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειο-
δοτικού διαγωνισµού για την «Προ-
µήθεια Χρωµάτων για την επισκευή 
και συντήρηση των εγκαταστάσε-
ων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρ-
κα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, 
κτλ.)» έτους 2015 του ∆ήµου 
∆ράµας 

 

     
             Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 12η  Ιουνίου  2015, ηµέρα   

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειο-
ψηφούντα  εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 
24079/09-06-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας, 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 6 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
2.    Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3.    Ηλιάδης Νικόλαος  
4.    Σολάκης Άγγελος 
5.    Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6.    Ζαχαριάδης  Παύλος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
 
      
         Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
προεδρεύων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως 
πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισηγούµενος 
το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό 
πρωτ. 23788/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά 
µε την «Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Χρωµάτων για την επισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ.)» έτους 2015 του ∆ήµου ∆ράµας», και καλεί 
αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

           «Σας αποστέλλουµε τα πρακτικά και το φάκελο, του από 27 Μαΐου 2015 

πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

χρωµάτων»  για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας 

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

κτλ) έτους 2015  του ∆ήµου ∆ράµας, µε προσφορά  8.931,33  € (οκτώ χιλιάδες 

εννιακόσια τριάντα ένα  ευρώ και τριάντα τρία  λεπτά ) µη  συµπεριλαµβανόµενου του 

ΦΠΑ και µε αρχικό προϋπολογισµό 12.928,93 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 

του προµηθευτή Κωνσταντίνου-∆ανιήλ 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 για την επισκευή και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ)» έτους 2015  
 

       Στη ∆ράµα, σήµερα την 27η Μαΐου 2015, ηµέρα Tετάρτη  και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ηµαρχείου ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, η οποία 

συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για 

να διενεργήσει τον πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό  µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια χρωµάτων για την 

επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, 

πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, 

κτλ)» έτους 2015 , όπως ορίζεται στην µε αριθµό 19764/13-5-2015 διακήρυξη του 

∆ηµάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  

 

ΑΔΑ: ΩΓΥ8Ω9Μ-8ΤΛ



Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία µας η ακόλουθη προσφορά: 
 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΕ       
 

Την ηµέρα του διαγωνισµού η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων 

προσφορών. Κατατέθηκαν τρείς  (3) προσφορές από τους ακόλουθους 

διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 
 

Αρ. Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

2 ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙ∆Α  

3 
ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.  

4 
ΠΟΥΓΙΟΥ∆ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-∆ΑΝΙΗΛ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 

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.  

  Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τους προµηθευτές: 

ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙ∆Α    

ΠΟΥΓΙΟΥ∆ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-∆ΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

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

   Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ       η επιτροπή διαπίστωσε ότι:  
     

    Το δικαιολογητικό συµµετοχής του άρθρου 1 παράγραφος 4. Α.3.  

«Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση , πτωχευτικό συµβιβασµό 

………» 

Για κάλυψη της απαίτησης αυτής  προσκοµίσθηκε µεν  το αριθµ. 30207.42218/12-

05-2015 γενικό πιστοποιητικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Αθηνών αλλά µε την παρατήρηση : ότι τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας 

συνδιαλλαγής /εξυγίανσης » πιστοποιούµενα , δεν υποκαθίσταται το 

ΑΔΑ: ΩΓΥ8Ω9Μ-8ΤΛ



πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του 

Πρωτοδικείου , στο οποίο καταχωρίζονται «αυτοί που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή 

ζητήθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής »  

Συνεπώς το δικαιολογητικό περί µη κατάστασης πτώχευσης  δεν 

καλύπτεται από το εν λόγω πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ  και έπρεπε να 

προσκοµισθεί  από την συµµετάσχουσα  εταιρεία  πιστοποιητικό από το 

αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

          Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας  ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. η επιτροπή διαπίστωσε ότι:   
            ∆εν καλύφθηκε  η υποχρέωση του άρθρου 2.1. Τρόπος σύνταξης των 
προσφορών   ,παράγραφος Α : 
«Με    ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισµένο , σε δύο αντίγραφα  , ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις»  , 
καθόσον  η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε στον φάκελο προσφοράς   εις απλούν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνισµού .   
 

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 

2 ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙ∆Α  

4 
ΠΟΥΓΙΟΥ∆ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-∆ΑΝΙΗΛ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
 

 β.  την απόρριψη της προσφοράς των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης για τους 

λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω: 
 

Αρ. Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΕ            

3 ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

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       Ευστράτιος Λαλές     Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2 
 

         Πρόχειρος (συνοπτικός) ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την 

«Προµήθεια χρωµάτων για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ)» έτους 2015  
 

Στην ∆ράµα σήµερα την 3η Ιουνίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  

συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  προκειµένου να προχωρήσουµε  στην 

αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

ανωτέρω διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 19764/13-5-2015 διακήρυξη του 

∆ηµάρχου και οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές µε το υπ’ αριθµ. Πρακτικό Νο 1 / 27-

05-2015 που αφορούσε  τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διαγωνισµού 

και τη µη υποβολή ενστάσεων µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τους τέσσερις 

συµµετάσχοντες  προµηθευτές στο διαγωνισµό.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

   H επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία του διαγωνισµού και οµόφωνα προχωρά στο 

έλεγχο των οικονοµικών προσφορών: 
 

Προσφορά Νο 1 
 

   Της οικονοµικής προσφοράς της Ελπίδας Πλιάκου 
 

    Συνολική προσφορά 12.468,40 €  (µη συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ), 
15.336,13 € µε ΦΠΑ   
      
Προσφορά Νο 2 
 

   Της οικονοµικής προσφοράς του Κωνσταντίνου-∆ανιήλ Πουγιούδογλου  
 

   Συνολική προσφορά 8.931,33 €  (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ), 10.985,53 
€ µε ΦΠΑ 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ,  µετά τον έλεγχο των 

οικονοµικών προσφορών των δύο προµηθευτών 
 

Εισηγείται Οµόφωνα  
 

Επιλέγει την προσφορά του προµηθευτή  Κωνσταντίνου-∆ανιήλ Πουγιούδογλου 

για το ποσό 8.931,33   € (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) λόγω χαµηλότερης 

τιµής.   
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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 
   

 Μιλτιάδης Μελιάδης         Ευστράτιος Λαλές   Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

       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 
 

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα πρακτικά 1 και 2 του διαγωνισµού της επιτρο- 
      πής διαγωνισµού για την «Προµήθεια Χρωµάτων για την επισκευή και συντήρηση 

των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ.)» έτους 2015 του ∆ήµου 
∆ράµας» , που  διεξήχθη την Τετάρτη 03-06-2015 και  κατά των οποίων δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον κάτωθι προµηθευτή : 

 
      Στον κ. Κωνσταντίνου - ∆ανιήλ Πουγιούδογλου µε  Συνολική προσφορά 8.931,33 
€  (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ), 10.985,53 € µε ΦΠΑ λόγω χαµηλότερης τιµής.   

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