
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  103/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 9
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 26-3-2014 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 26η του µηνός  Μαρτίου 2014 και ώρα 
10.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
17536/21-3-2014 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.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος            Χλιάρα Παναγιώτα 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας                         Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Ζαχαριάδης Παύλος             Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
                                                     
                            
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών . 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
 Κατακύρωση πρακτικού  πρόχειρου  δηµόσιου ανοικτού  διαγωνισµού  για  

                  την �ροµήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων υγείας και   άθλησης» 

      
      Ο   κ.   Πρόεδρος   εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
 παρουσιάζει   στα µέλη  το αριθµ. πρωτ. 17009/19-3-2014 έγγραφο της  
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού  πρόχειρου  δηµόσιου ανοικτού  

διαγωνισµού   για την  προµήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων υγείας και   
άθλησης» 

 

           Σας στέλνουµε το φάκελο  του από 22  Νοεµβρίου  2013 πρόχειρου  ανοικτού 
 δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την 
προµήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων υγείας και   άθλησης » µε προσφορά  
13.468,50 € (δέκα τρείς χιλιάδες τετρακόσια  εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά  ) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  (αρχικός προϋπολογισµός 14.022,00 € µε ΦΠΑ) για 
την Α ενότητα και 35.619,57 (τριάντα πέντε χιλιάδες ,εξακόσια  δέκα εννέα ευρώ και 
πενήντα επτά λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την ενότητα Β  (αρχικός 
προϋπολογισµός 40.329,12 € µε ΦΠΑ) , στον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο 



 
 

   
  

 

προµηθευτής Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ –Α.ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ 997741335) και  για τις δύο 
ενότητες.  
        Παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

   

               Στη συνέχεια σας διαβάζω το πρακτικό του διαγωνισµού το οποίο 
έχει ως εξής: 
        
                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 17η Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 

339/2013 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για να διενεργήσει τον πρόχειρο 

δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την  ανάθεση της προµήθειας αθλητικού υλικού και 

οργάνων υγείας και άθλησης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 68431/12-11-2013 

διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης, 

 

2) Καρακασίδου Αλεξάνδρα και 

 

3) Λαλές Ευστράτιος 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.4. της υπ’αριθµ. 68431/12-11-2013 διακήρυξης 

του ∆ηµάρχου ορίζεται ότι: «Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, για 

το σύνολο των απαιτουµένων ειδών, αποκλειοµένης προσφοράς που θα αναφέρεται 

µόνο σε µέρος αυτών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη µικρότερη 

προσφορά στο σύνολό της για κάθε ενότητα ξεχωριστά.». 

Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Κατά το 

άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ο οποίος υπέβαλλε προσφορά µόνο για την ενότητα Α) διαπιστώθηκαν 

τα εξής: 

• ∆εν περιείχε τον πίνακα του Παραρτήµατος Ε της διακήρυξης. 

• Κατά τη συµπλήρωση του πίνακα του Παραρτήµατος ΣΤ της 

διακήρυξης και όσον αφορά το υπό προµήθεια είδος µε Α/Α 1 – ταπί 

πάλης, το πόσο που αναγράφηκε, επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα 

ευρώ (7.350,00 €) αντιστοιχεί στη συνολική δαπάνη και όχι στην τιµή 

µονάδας όπως  προβλέπεται στο υπόδειγµα, ενώ στο ίδιο έντυπο και για 

το υπό προµήθεια είδος Α/Α – στρώµατα γυµναστικής ορθώς 

αναγράφεται  η τιµή µονάδος .  

 

 

 



 
 

   
  

 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του 

διαγωνιζόµενου Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.(ο οποίος υπέβαλλε 

προσφορά και για τις δύο ενότητες Α και Β)  και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και η οποία προσφορά περιείχε ορθώς και τους 

δύο ανωτέρω πίνακες  των υποδειγµάτων της διακήρυξης:  

 

Προσφερόµενη τιµή (χωρίς ΦΠΑ) 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

Ενότητα Α Ενότητα Β 

1 
Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. 

ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. 
10.950,00 28.959,00 

              

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 

• την υπ’ αριθ. 68431/12-11-2013 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το από 22-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

• τις τιµές που προσφέρθηκαν 

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 

 

Εισηγείται οµόφωνα 
 

την κατακύρωση της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. 

ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. γιατί υπέβαλλε οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η 

διακήρυξη,  και προσέφερε την χαµηλότερη τιµή . 
 

       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 

Μελιάδης Μιλτιάδης Καρακασίδου Αλεξάνδρα Λαλές Ευστράτιος 
 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ.Πρόεδρο και ύστερα 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  ανοικτού 

 δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την 
προµήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων υγείας και   άθλησης » µε προσφορά  
13.468,50 € (δέκα τρείς χιλιάδες τετρακόσια  εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα 
λεπτά  ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  (αρχικός προϋπολογισµός 14.022,00 
€ µε ΦΠΑ) για την Α ενότητα και 35.619,57 (τριάντα πέντε χιλιάδες ,εξακόσια  
δέκα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για 
την ενότητα Β  (αρχικός προϋπολογισµός 40.329,12 € µε ΦΠΑ) , στον οποίο 
µειοδότης αναδείχθηκε ο προµηθευτής Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ –Α.ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. 
(ΑΦΜ 997741335) και  για τις δύο ενότητες.  

 



 
 

   
  

 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 103/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


