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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού  για την « Προµήθεια Οικοδοµικών 
Υλικών » και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
 
Με την 234/2013 απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής εγκρίθηκε 
το από  12-7-2013  πρακτικό και η επανάληψη του ανοικτού 
διαγωνισµού µε την ίδια µελέτη  για τις οµάδες Γ 
«Ξυλεία», ∆ « Σιδηρικά», Ε « Μπετόν » και ΣΤ « Αλουµίνια 
». 
Με την υπ αριθ 1560/27844/22-8-2013  Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο επαναληπτικός διαγωνισµός  για τις 20-09-
2013 
 Την 20-9-2013  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών  » που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αρ. 104/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας  και συνέταξε 
το  από 20-9-2013  πρακτικό Νο1. 
 
Κατά την διεξαγωγή του  επαναληπτικού διαγωνισµού 
προσήλθε   και έλαβε µέρος(1) ένας   ενδιαφερόµενος:  
 
α) ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Ε   
 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών :  Η εταιρεία  
«ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ» προσκόµισε α) εγγυητική επιστολή µε 
ηµεροµηνία λήξης µικρότερη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς και β) δεν προσκόµισε κατάλογο µε τις 
κυριότερες παραδόσεις των 3 τελευταίων ετών . 
Για τον λόγο αυτό η εταιρεία ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Ε  
απορρίφθηκε και δεν αποσφραγίστηκε η τεχνικό οικονοµική 
προσφορά της  
 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 
προτείνεται: 



 
  1.- Η έγκριση του  από 20/9/2013 No1 πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
  2.- Η  επανάληψη του ανοικτού διαγωνισµού µε την ίδια 
µελέτη  και τους ίδιους όρους για τις οµάδες Γ « Ξυλεία», 
∆ « Σιδηρικά», Ε « Μπετόν » και ΣΤ « Αλουµίνια »  
Συν.  

1)  Το από 20/9/2013  πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού 
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