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ΑΠΟΠΑΜΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ 16εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 20εο -06-2017 ΣΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α (ΦΔΚ 591/14-04-2011)

Απιθ.Απόθ:102 /2017 « Καηαθύξσζε δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «ερεηηθή
θάιπςε εθδειώζεσλ 2017 »
ηε Γξάκα ζήκεξα 20 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 13:30κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ηνπ
Γήκνπ Γξάκαο, ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67
ηνπ Ν.3852/2010,ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.» ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, ππό
ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Γεσξγίνπ Φαξξά θαη κεηά από ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση:1505/1606-2017 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη
ηνηρνθνιιήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο
Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 1492/17.08.2007 ηεύρνο Β.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ, βξέζεθαλ
παξόληεο Οθηώ ( 8 ).
ΠΑΡΟΝΣΔ
Φαξξάο Γεώξγηνο
Πξόεδξνο
ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο

Αληηπξόεδξνο

νιάθεο Άγγεινο

Μέινο

Καηζηγηάλλε Αγιαΐα

Μέινο

Σζαθαιίδεο Γεκήηξηνο

Μέινο

Μαπξίδεο Υξήζηνο

Μέινο

Παπιίδνπ Μαξία

Αλαπιεξσκαηηθόο Μέινο ( Γευπγίαρ οςζαμλή )

Πάππνο Αζαλάζηνο

Μέινο

ΑΠΟΝΣΔ
Καιατηδίδεο Γεώξγηνο
νπζακιή Γεσξγία

Μέινο
Μέινο

Πατζίδνπ Εσή Μέινο θαη Γηακαληή Παλαγηώηα Αλαπιεξσκαηηθό κέινο, αδπλαηνύλ λα
παξαζηνύλ
Κνγθαιίδνπ Βαζηιηθή Μέινο θαη Αηθαηεξίλε Κνηζνγιαλίδνπ Αλαπιεξσκαηηθό κέινο
αδπλαηνύλ λα παξαζηνύλ
Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηελ
πξαθηηθνγξάθν θ. Διέλε Δπζπκηάδνπ, λα αλαγλώζεη ηα πξαθηηθά ηεο 15εο ζπλεδξίαζεο ηεο
16εο Ηνπλίνπ 2017 θαη ζηε ζπλέρεηα δήηεζε από ην ζώκα λα ηα επηθπξώζνπλ κε ηελ
ππνγξαθή ηνπο, όπσο θαη έπξαμαλ. Ο θ. Πξόεδξνο παξνπζία θαη ηεο πξαθηηθνγξάθνπ Διέλεο
Δπζπκηάδνπ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζηα έθηαθηα.
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Μεηά από πξόηαζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη ζύκθσλα κε ηνλ λόκν απνθαζίζζεθε νκόθσλα, ηα
έθηαθηα ζέκαηα λα ζπδεηεζνύλ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
απνθαίλεηαη, όηη πξόθεηηαη πξάγκαηη γηα θαηεπείγνληα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ ζπδήηεζεο
θαη ιήςεο απόθαζεο.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν έκηακηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε
έγγξαθν αξ. πξση:1533/19-06-2017 εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ θ. Μειπνκέλεο Εαπνπλίδνπ,
«Καηαθύξσζε δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «ερεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017» θαη
έρνληαο ππόςε:
ύκθσλα κε ηελ πεπίπη. δ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 6 ηηρ απόθαζηρ ΤΠΔΓΓΑ
43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 1492/17.08.2007 ηεύσορ Β') ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην δηνηθεί θαη
δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε θαη ηδηαίηεξα απνθαζίδεη γηα ηνλ
ηξόπν αλάζεζεο ησλ κειεηώλ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηώλ πιηθώλ
θαη ππεξεζηώλ, αλαζέηεη ηε ζύληαμε ησλ κειεηώλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη
ηηο κειέηεο θαη ηηο πξνκήζεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο ηζρύνπζαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο λνκνζεζίαο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 257 ΓΚΚ.
ηελ παπ.2 ηος άπθπος 257 ηος ΓΚΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/16 νξίδνληαη ηα εμήο:
«Ζ ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ
θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α..»
Βάζεη ηεο 81/2017 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία ησηηική κάλςτη εκδηλώζευν 2017, εθδόζεθε ε δηαθήξπμε
ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ15PROC006246204 2017-0526) θαη έγηλε νξζή επαλάιεςε ζηηο 31.5.2017 επί ηνπ εδαθίνπ 1, παξαγξάθνπ Β ηνπ άξζξνπ
14 , κε (ΑΓΑΜ 17PROC006267402 2017.05.31.)
πλνιηθά έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό έλαο(1) ζπκκεηέρσλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ
κνλαδηθνύ εκπξόζεζκνπ θαθέινπ, θαηαηέζεθε ζην πξσηόθνιιν θαη κία εθπξόζεζκε
πξνζθνξά ε νπνία δελ έγηλε δεθηή, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζκόλ
πξση.1471/2017 πξαθηηθό Ν.1 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 28/2017 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 34/2017 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
γλσκνδόηεζε κε ην ππ’ αξηζκόλ πξση.1471/12.06.2017 πξαθηηθό Ν.1 αμηνιόγεζεο πξνο ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ αλάδεημε ηεο Δηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
Παληειήο Ννάξδνο & ΗΑ Δ.Δ. σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ δηόηη ε πξνζθνξά
πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ρακειή ηηκή.
Με ηελ ππ΄αξηζ.89/2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ην αλσηέξσ
πξαθηηθό.
ε ζπλέρεηα ηεο απόθαζεο απηήο, ν Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θ. Π.
Ννάξδνο θιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση 1509/2017 πξόζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. λα πξνζθνκίζεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο
πέληε (5) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ηα πξνβιεπόκελα από ηα άξζξα
δεθαηέζζεξα (14) θαη δεθαέμη (16) ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο.
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Ζ αλσηέξσ πξόζθιεζε θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν ηελ
Παξαζθεπή
16.06.2017 κέζσ email κε εληνιή απνδεηθηηθνύ παξάδνζεο θαη αλάγλσζεο. Ο πξνζσξηλόο
αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία ην ζθξαγηζκέλν θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ηελ 16.06.2017
κε αξ. πξση 1524/16.06.2017, ζπλεπώο εκπξνζέζκσο.
Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην ππ’ αξηζ. Πξση 1526/19.06.2017 πξαθηηθό Ν.2. αθνύ
πξνρώξεζε ζε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ζε έιεγρν ηνπο,
δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ
αλσηέξσ πξνκεζεπηή.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.
Διζηγούμαζηε, Α. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 1526/19.06.2017 Πξαθηηθνύ Ν.2 ηεο
επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζε θαη
Β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ Δηεπόππςθμη εηαιπεία με ηην
επυνςμία ΠΑΝΣΔΛΗ ΝΟΑΡΓΟ & ΙΑ Δ.Δ. πος εδπεύει ζηην Γπάμα επί ηηρ οδού
Πεπδίκα 16 και εκπποζυπείηαι Νόμιμα .
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
Σο Γ.. αθνύ ελεκεξώζεθε από ηνλ πξόεδξν, γηα ηελ «Καηαθύξσζε δηαγσληζκνύ γηα ηελ
ππεξεζία «ερεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017,
α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Α. Δγκπίνει, ππ’ αξηζ. Πξση. 1526/19.06.2017 Πξαθηηθνύ Ν.2 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
θαη αμηνιόγεζε θαη
Β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ Δηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία ΠΑΝΣΔΛΖ ΝΟΑΡΓΟ & ΗΑ Δ.Δ. πνπ εδξεύεη ζηελ Γξάκα επί ηεο νδνύ
Πεξδίθα 16 θαη εθπξνζσπείηαη Νόκηκα .
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.

Β. Δξοςζιοδοηεί, ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο λα πξνβεί ζε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

