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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 108/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 31-3-2014 

 

Θέµα  3
ο
:  Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού για την << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ >>  

 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 31η του µηνός Μαρτίου 2014 και ώρα 13.00 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   του  ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 18449/28-
3-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
H κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία της. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος.. 
Απουσία του προέδρου στην συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Γρηγορίου Κυριάκος  Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 

Τερζής Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 18374/27-3-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του  ∆ήµου ∆ράµας µε το οποίο µας  στάλθηκε 
το πρακτικό του διαγωνισµού για την προµήθεια του θέµατος και ζητείται η 
κατακύρωσή του. 

Το πρακτικό του διαγωνισµού έχει ως  εξής: 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 27/03/2014 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου  διαγωνισµού για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», που οριστήκαµε µε την 29/2014  (Α∆Α ΒΙΨΓΩ9Μ-
ΞΑΤ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε εµπρόθεσµα επτά (7) προσφορές  
διαγωνιζοµένων: 

• 1 - της εταιρείας  Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ, που κατατέθηκε από τον  
εκπρόσωπό της Αλέξανδρο Καλτσούνη  µε Α∆Τ Χ 266863 

• 2 - της εταιρείας ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., που κατατέθηκε από τον Χαράλαµπο 
Λαζαρίδη  µε Α∆Τ ΑΒ 132913 

• 3 - του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑ∆ΟΥ, που κατατέθηκε από τον ίδιο µε  Α∆Τ Χ 316899 
• 4 - της εταιρείας  Α. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΟΛΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε., που κατατέθηκε από τον 

Σωτήριο Τσολπίδη  µε Α∆Τ ΑΕ 209240 
• 5 - της εταιρείας  Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που κατατέθηκε από τον Στυλιανό 

Βερβερίδη µε Α∆Τ ΑΗ 865499 
• 6 - της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗ, που κατατέθηκε από τον Ευάγγελο Τσιακίρη µε Α∆Τ ΑΗ 

376414 και 
• 7 - της εταιρείας ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ  ΣΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε., που κατατέθηκε από τον Σπυρίδωνα Γκαϊτατζή 

µε Α∆Τ ΑΖ 391291.    
 

Με την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00΄), προχωρήσαµε στον έλεγχο 
εκπροσώπησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής,  για τα  οποία ευρέθησαν τα 
ακόλουθα: 
Προσφορά 1: ∆εν κατετέθησαν τα πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης κλπ, ενώ και η 
απόφαση εκπροσώπησης υπήρξε πληµµελής 
Προσφορά 2: Όλα είχαν καλώς 
Προσφορά 3: Η προσφορά κατετέθη σε ανοικτό φάκελο και δεν υπήρξε εσωτερικός φάκελος 
δικαιολογητικών, κατά παράβαση των όρων της παρ.3.1 της διακήρυξης  «…Οι Προσφορές 

κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό   

φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά»…..»     
Προσφορά 4: Όλα είχαν καλώς 
Προσφορά 5: Όλα είχαν καλώς 
Προσφορά 6: Όλα είχαν καλώς 
Προσφορά 7: ∆εν κατετέθησαν πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας, ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, ούτε ένορκη δήλωση  περί µη θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση. 
 
Στη συνέχεια ανακοινώσαµε τον αποκλεισµό των προσφορών 1,3 και 7 και δώσαµε στους 
παρευρισκόµενους διαγωνιζόµενους το χρόνο και τη δυνατότητα να ελέγξουν τις προσφορές των 
συνδιαγωνιζοµένων τους. Με την ολοκλήρωση και της φάσης αυτής, προχωρήσαµε στο άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που συνεχίζουν και οι οποίες είναι ως εξής: 
Προσφορά 2: Ποσοστό έκπτωσης τριάντα ένα τοις εκατό (31%) 



Προσφορά 4: Ποσοστό έκπτωσης τριάντα ένα τοις εκατό (31%) 
Προσφορά 5:  Ποσοστό έκπτωσης τριάντα εξ τοις εκατό (36%) 
Προσφορά 6:  Ποσοστό έκπτωσης είκοσι ένα τοις εκατό (21%) 
 
      Μετά τα παραπάνω, 
 
Προτείνουµε  
την αποδοχή στο διαγωνισµό των προσφορών  της εταιρείας  2 -   ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.,  της 
εταιρείας 4  Α. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΟΛΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε., της εταιρείας 5 Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε και της 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗ και  
την ανάδειξη ως προµηθευτή της εταιρείας Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε µε ποσοστό έκπτωσης 
τριάντα εξ τοις εκατό (36%), δηλαδή µε οικονοµικό τίµηµα δέκα εξ χιλιάδες πεντακόσια εξ ευρώ και 
είκοσι τέσσερα λεπτά (16.506,24 €) χωρίς το ΦΠΑ και µε ΦΠΑ είκοσι χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτά (20.302,68 €).- 
   
   Η επιτροπή  
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Αδαµαντίδης,3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Εγκρίνει  και  Κατακυρώνει  το  πρακτικό  του  πρόχειρου διαγωνισµού για 
την << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ >> και κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις  στην εταιρεία Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε µε 
ποσοστό έκπτωσης τριάντα εξ τοις εκατό (36%), δηλαδή µε οικονοµικό τίµηµα δέκα 
εξ χιλιάδες πεντακόσια εξ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (16.506,24 €) χωρίς το 
ΦΠΑ και µε ΦΠΑ είκοσι χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 
(20.302,68 €).- 
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.  

 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 108/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


