
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 184/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 16ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
                                                         Την 4-6-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 4η του µηνός  Ιουνίου 2014 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
29763/30-5-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
      Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μλεκάνης Μιχαήλ.  
      Ο κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας. 
         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας          Χαρακίδης Κυριάκος                     
Ζαχαριάδης Παύλος            
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Γρηγορίου Κυριάκος                    Χλιάρα  Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτιος        
Τερζής Ανέστης  
Παπαδόπουλος  Γεώργιος                                                    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών 

 

Θέµα 1ο  : Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή 
διαγωνισµού για την << Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας ( Ειδικού 
Σχολείου ∆ράµας Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης ∆ράµας , Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 
Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης >> για το πακέτο ΣΤ 
1 (Εξοπλισµός εργαστηρίων  κεραµικής). 
 
Ο κ. αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 29247/28-5-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε το παραπάνω θέµα το οποίο 
λέει τα εξής: 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού 
για την  «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων 



 
 

   
  

 

Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων 
Ένταξης»  
 

     Σας στέλνουµε  εισήγηση ,που αναφέρεται  στον ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό  
για την «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης»   ,στον οποίο από 
τα εννέα συνολικά πακέτα του αρχικού διαγωνισµού , το ένα πακέτο ΣΤ 1 ((Εξοπλισµός 
εργαστηρίων  κεραµικής), προϋπολογισµού 23.030,00 € χωρίς ΦΠΑ, κηρύχθηκε άγονο µε 
την αριθµ. 380/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής .  
    Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε να λάβετε απόφαση   : 
    α) προκήρυξης  επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού για την   

«Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του 

∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής 

Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης, όσον αφορά το Πακέτο ΣΤ 1 ((Εξοπλισµός 

εργαστηρίων  κεραµικής), προϋπολογισµού 23.030,00 € χωρίς ΦΠΑ,  του διαγωνισµού .  

   β) ορισµού  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  αυτής  η οποία ορίστηκε µε την 

αριθµ. 114/2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
 
Στη συνέχεια σας διαβάζω την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού η 
οποία έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

       

      Mε την µε αριθµό 233/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή 

πρότασης για το έργο µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου 

Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης» του ∆ήµου µας και 

µε την υπ΄ αριθµ. 317/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

δηµοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισµού. Στην συνέχεια ο διαγωνισµός  δροµολογήθηκε και 

διεξήχθη στις 15 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ..   

     Η µελέτη του διαγωνισµού  περιείχε εννέα (9) Πακέτα:  

Πακέτο Α (∆ιαδραστικοί Πίνακες), προϋπολογισµού 54.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο Β (Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης), 

προϋπολογισµού 33.170,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο Γ (Εξοπλισµός γυµναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής), 

προϋπολογισµού 26.645,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο ∆ (Έπιπλα), προϋπολογισµού 15.110,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο Ε (Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης), προϋπολογισµού 2.700,00 € 

χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο ΣΤ (Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής - κεραµικής), προϋπολογισµού 24.821,00 € 

χωρίς ΦΠΑ  



 
 

   
  

 

Πακέτο Ζ (Εξοπλισµός Φυσιοθεραπείας), προϋπολογισµού 10.800,00  € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο Η (Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου / Συσκευές ήχου και εικόνας), 

προϋπολογισµού 65.650,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο Θ (Λοιπός Εξοπλισµός), προϋπολογισµού 8.886,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Στις 16 Απριλίου  2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

∆ηµαρχείο ∆ράµας η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η 

οποία αποτελούταν από τους δηµοτικούς υπαλλήλους, Μιλτιάδης Μελιάδης, Βασιλειάδης 

Λάζαρος και Κυρατσώ Παπαδοπούλου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 4/2012 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει τον ανοικτό δηµόσιο διεθνή 

διαγωνισµό, όπως όριζε η υπ΄ αριθµ. 74015/28-12-2012 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού κατατέθηκαν εννέα προσφορές από τις 

εταιρείες 1) Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε., 2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ   ΑΒΕΕΤΕ, 3) MLS  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., 4) ΓΑΒΡΙΗΛ  Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε., 5) PANSYSTEMS Α.Ε., 

6) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  Α.Ε., 7) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 8) ETHILKA A.B.E.E. 

και 9) ElNiko Furniture A.B.E.E.                                                                                                                                                                               

  Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και απέκλισε  τις 

εταιρείες MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και ElNiko Furniture A.B.E.E. από τη συνέχιση του 

διαγωνισµού  λόγω ότι παρουσίαζαν ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης.                                       

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού επίσης διαπίστωσε ότι δεν εκδηλώθηκε κανένα 

ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή  όσον αφορούσε το 

Πακέτο ΣΤ (Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής - κεραµικής), προϋπολογισµού 24.821,00 € 

χωρίς ΦΠΑ ενώ η µοναδική προσφορά για το Πακέτο Β (Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε 

κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης), προϋπολογισµού € 33.170,00 € χωρίς ΦΠΑ της 

εταιρείας PANSYSTEMS SA αποκλείσθηκε διότι στο πιστοποιητικό  επιµελητηρίου  που 

προσκοµίσθηκε, εµφανίζεται  ως ειδικό επάγγελµα µόνο η δραστηριότητα εµπορίας 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραµµάτων, σχεδίασης και ανάπτυξης λογισµικού, 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων αυτών  και όχι εµπορία  ειδικού εξοπλισµού 

για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης, εξοπλισµού γυµναστικής, 

επίπλων, εξοπλισµού εργαστηρίου αυτόνοµης διαβίωσης,  λοιπού εξοπλισµού (µουσικά 

όργανα ), για τα οποία υπέβαλλε επίσης προσφορές. 

 Στις 25 Μαΐου 2012 ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών από όπου 

αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι προµηθευτές: 

 

• Πακέτο Α  -  ∆ιαδραστικοί Πίνακες, στην υποψήφια PANSYSTEMS S.A 

• Πακέτο Γ  -  Εξοπλισµός Γυµναστικής Αθλοπαιδιών & Ψυχοκινητικής Αγωγής, 

στην υποψήφια ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.   

•  Πακέτο ∆  -   Έπιπλα,  στην υποψήφια ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ   

•  Πακέτο Ε  -  Εξοπλισµός Εργαστηρίων Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης, στην υποψήφια   

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.    

• Πακέτο Ζ  -  Εξοπλισµός Φυσιοθεραπείας, στην υποψήφια ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Α.Ε.   

• Πακέτο Η  -  Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου / Συσκευές Ήχου & Εικόνας, 

στην υποψήφια ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.   

• Πακέτο Θ  -  Λοιπός Εξοπλισµός, στην υποψήφια ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ   

 



 
 

   
  

 

Με το υπ΄ αριθµ. 34432/31-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

στάλθηκαν στην Οικονοµική    Επιτροπή τα πρακτικά του διαγωνισµού για την κατακύρωση 

των αποτελεσµάτων όλης της διαδικασίας.  

        Με το υπ΄ αριθµ. 9044/6-7-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η υπ΄ αριθµό 131/2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής που αφορούσε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

όσον αφορά τα Πακέτα Α, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η και Θ και την κήρυξη άγονου διαγωνισµού 

όσον αφορά τα Πακέτα Β και ΣΤ.  

 Με την υπ΄ αριθµ. 124/2013 απόφαση του ∆Σ εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του 

επαναληπτικού διαγωνισµού  που αφορούσε στα είδη που περιλαµβανόταν στα 

Πακέτα Β και ΣΤ καθώς και µε την  προφορική συναίνεση της Ε∆Α εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου όσον αφορά στην κατάτµηση των δύο 

πακέτων ειδών σε συνολικά τέσσερα (Πακέτο Β1, Β2, ΣΤ1 και ΣΤ2) στη νέα 

επαναληπτική διαδικασία, ύψος 57.991,00 € χωρίς τον ΦΠΑ  

 Με την υπ΄ αριθµ. 180/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

δηµοπράτησης του επαναληπτικού διαγωνισµού. Στην συνέχεια ο διαγωνισµός  

δροµολογήθηκε και διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ..   

 Η µελέτη του επαναληπτικού διαγωνισµού  περιείχε τέσσερα (4) Πακέτα: 

Πακέτο Β1(Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα), προϋπολογισµού 

18.860,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο Β2 (Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης), προϋπολογισµού 

14.310,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο ΣΤ1 (Εξοπλισµός εργαστηρίων  κεραµικής), προϋπολογισµού 23.030,00 € χωρίς ΦΠΑ  

Πακέτο ΣΤ2 (Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής), προϋπολογισµού 1.791,00 € χωρίς ΦΠΑ  

 Στις 11 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, η οποία αποτελούνταν από τους δηµοτικούς υπαλλήλους, Μιλτιάδης Μελιάδης, 

Καρακασίδου Αλεξάνδρα και Ευστράτιο Λαλέ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 

339/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει τον ανοικτό δηµόσιο  

διεθνή διαγωνισµό, όπως όριζε η υπ΄ αριθµ. 47371/09-08-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.    

 Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές 

από τις εταιρείες 1) Γ. & Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΙΟΣ Ο.Ε., 2) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  Α.Ε., 3) 

PANSYSTEMS Α.Ε., 4) ΚΥΦΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΚΥΦΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ο.Ε. και  

5) Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε. 

  Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και απέκλισε  τις 

εταιρείες 1) Γ. & Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΙΟΣ Ο.Ε., 2) ΚΥΦΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΚΥΦΙ∆ΟΥ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ο.Ε. και  3) Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε. λόγω 

ότι παρουσίαζαν ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης.                                                                                  

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού διαπίστωσε ότι όσον αφορά το Πακέτο ΣΤ1 

(Εξοπλισµός  

εργαστηρίων  κεραµικής), προϋπολογισµού 23.030,00 € χωρίς ΦΠΑ, η µοναδική 

προσφορά της εταιρείας Γ. & Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΙΟΣ Ο.Ε. αποκλείσθηκε στο στάδιο του 

ελέγχου των δικαιολογητικών.  

 Στις 23 Οκτωβρίου 2013 ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών από 

όπου αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι προµηθευτές: 

 



 
 

   
  

 

• Πακέτο Β1  -  Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα, στην 

υποψήφια ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.   

• Πακέτο Β2  -  Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης, στην υποψήφια 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.   

•  Πακέτο ΣΤ2  -   Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής,  στην υποψήφια 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.   

 

Με το υπ΄ αριθµ. 67113/05-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

στάλθηκαν στην  

Οικονοµική    Επιτροπή τα πρακτικά του διαγωνισµού για την κατακύρωση των 

αποτελεσµάτων όλης της διαδικασίας.  

        Με το υπ΄ αριθµ. 18173/21-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η υπ΄ αριθµό 346/2013 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής που αφορούσε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

όσον αφορά τα Πακέτα Β1, Β2 και ΣΤ2 και µε την υπ΄ αριθµ. 380/2013 απόφαση, η 

Οικονοµική Επιτροπή κήρυξε άγονο το διαγωνισµό όσον αφορά το Πακέτο ΣΤ1. 

  Με την υπ΄ αριθµ. 15/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων έγινε δεκτό το αίτηµα παροχής σύµφωνης γνώµης για 

προµήθεια του άγονου Πακέτου ΣΤ1 (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής) µε 

διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε δηµοσίευση προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.      

 

Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε  να λάβετε απόφαση  προκήρυξης  επαναληπτικού δηµόσιου 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες 

λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, 

Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης», 

µε τους ίδιους όρους της υπ΄ αριθµ. 47371/09-08-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, όσον αφορά 

το Πακέτο ΣΤ1 του προϋπολογισµού, για την  Εξοπλισµός εργαστηρίων  κεραµικής, συνολικού 

προϋπολογισµού µελέτης 23.030,00 € χωρίς ΦΠΑ, (28.326,90 € µε ΦΠΑ), δεδοµένου ότι η 

µοναδική προσφορά που υποβλήθηκε απορρίφθηκε στο στάδιο του ελέγχου των 

δικαιολογητικών καθώς και τον ορισµό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία 

ορίστηκε µε την υπ΄ αριθµ. 114/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Μιλτιάδης Μελιάδης ,Αλεξάνδρα Καρακασίδου, Ευστράτιος Λαλές 

 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,µετά 

από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

  

    1.  την προκήρυξη  επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού 

για την   «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου 

Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων 

Ένταξης, όσον αφορά το Πακέτο ΣΤ 1 ((Εξοπλισµός εργαστηρίων  κεραµικής), 

προϋπολογισµού 23.030,00 € χωρίς ΦΠΑ,  µε τους ίδιους όρους, εφόσον ο 

διαγωνισµός κρίθηκε άγονος δεδοµένου ότι η µοναδική προσφορά που 

υποβλήθηκε απορρίφθηκε στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών. 

 

  2. Ορίζει ως   Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  αυτήν  η οποία ορίστηκε µε 

την αριθµ. 114/2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

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

∆ράµας.  

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 184/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 Ο πρόεδρος                 Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                      
∆έσποινα Σιδηροπούλου 


