
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    Αριθ.Αποφ 27/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 3
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

την  7- 2- 2013 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός καινούργιου οχήµατος 4Χ4 µε έξι 
µεταβλητές αποσπώµενες υπερκατασκευές». 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 7η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 7398/5-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 6233/30-1-2013 έγγραφο 
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών το οποίο λέει τα εξής: 
 
           Σας στέλνουµε το φάκελο  του από 23 Ιανουαρίου   2013  ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για   την «Προµήθεια ενός (1) καινούριου οχήµατος 4 x 4 µε έξι µεταβλητές 

αποσπώµενες υπερκατασκευές» µε το πρακτικό Νο 1 και Νο 2 και  µε προσφορά  

121.000,00  € (εκατόν είκοσι µία  χιλιάδων   ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

(αρχικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού  121.951,22 €), στον οποίο µειοδότης 

αναδείχθηκε η εταιρεία  Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ 094035780)  και  παρακαλούµε 

για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη τα πρακτικά του διαγωνισµού 



 
 

   
  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 1 

 

Ανοικτού ∆ιαγωνισµού  

για την  

«Προµήθεια ενός (1) καινούριου οχήµατος 4 x 4 µε έξι µεταβλητές αποσπώµενες 

υπερκατασκευές» 

 

 Στη ∆ράµα σήµερα 23 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., οι 

υπογράφοντες: 

 1) Μαυρίδης ∆ηµήτριος  

 2) Μιλτιάδης Μελιάδης  

 3) Μόσχου Αθανάσιος 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών, 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Προµήθειας ΕΚΠΟΤΑ , σύµφωνα µε την 14/2013 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια ενός (1) καινούριου οχήµατος 4 x 4 µε έξι µεταβλητές αποσπώµενες 

υπερκατασκευές» σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄ αριθµ. 345/2012 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας.  

 Παραλάβαµε εµπρόθεσµα µία (1) προσφορά διαγωνιζόµενου προµηθευτή, της εταιρείας Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.  

 Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην αποσφράγιση και καταγραφή όλων των 

δικαιολογητικών του κυρίως φακέλου προσφοράς παρουσία του εκπροσώπου της 

εταιρείας και κατόπιν της αποχώρησής του από την αίθουσα η επιτροπή επικεντρώθηκε 

στον λεπτοµερή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και των λοιπών 

στοιχείων που έπρεπε να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη. 

 Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της ανωτέρω εταιρείας τα µέλη της 

επιτροπής διαπιστώνουν ότι όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην διακήρυξη εκτός από την διαφοροποίηση ως προς το άρθρο 5 παρ. 1, όπου 

δηλώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης του οχήµατος θα είναι το αργότερο τέσσερις (4) µήνες 

και όχι δύο (2) όπως ορίζει η διακήρυξη. Μετά από τις διευκρινίσεις του εκπροσώπου της 

εταιρείας σχετικά µε το θέµα, η επιτροπή ενηµερώθηκε ότι λόγω των πρόσφατων 

χρηµατοοικονοµικών συγκυριών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα η εισαγωγή 

από το εξωτερικό µηχανηµάτων και υλικών (και στην συγκεκριµένη περίπτωση από 

διαφορετικές χώρες), εκτός του χρόνου που απαιτεί η συναρµολόγηση των έξι 

υπερκατασκευών από τους τεχνικούς της εταιρείας, και συνεπώς η εταιρεία δεν µπορεί να 

δεσµευτεί για χρόνο παράδοσης δύο µηνών.  

Στην προκειµένη περίπτωση, η επιτροπή αφού µελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε 

υπόψη ότι η συγκεκριµένη διαφοροποίηση δεν συνεπάγεται ποινή αποκλεισµού του 

προµηθευτή από τον διαγωνισµό, αποφασίζει οµόφωνα για την συνέχιση της ανωτέρω 

εταιρείας στον διαγωνισµό (µε την επιφύλαξη της χαµηλής βαθµολόγησης στο Παράρτηµα 

Γ (Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών) στην Οµάδα Β’ Υποστήριξη σε ότι αφορά τον 

Χρόνο Παράδοσης Οχήµατος κατά το στάδιο της βαθµολόγησης της προσφοράς). 

Στην συνέχεια ανοίχτηκε ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω  

εταιρείας, και διαπιστώθηκε ότι όλα τα ζητούµενα έγγραφα είναι σύµφωνα µε τα  

οριζόµενα στην διακήρυξη.  

  Κατόπιν αυτών, η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα: 



 
 

   
  

 

1. να κάνει δεκτή τη συνέχιση στον διαγωνισµό της εταιρείας Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & 

ΥΙΟΙ Α.Ε. καθώς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές 

είναι  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη και να συµµετάσχει στο 

επόµενο  στάδιο µε την αξιολόγηση των οµάδων και το άνοιγµα της οικονοµικής 

προσφοράς.  

2. να δηµοσιευτεί το παρόν πρακτικό στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» επιπλέον της 

τοιχοκόλλησής του στην έδρα του ∆ήµου ∆ράµας, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα,  και ο διαγωνισµός να συνεχισθεί 

στο επόµενο στάδιο µε την βαθµολόγηση της προσφοράς και το άνοιγµα της 

οικονοµικής προσφοράς .  

                                                   Η επιτροπή διαγωνισµού  

∆ηµήτριος Μαυρίδης ,        Μιλτιάδης Μελιάδης  ,      Αθανάσιος Μόσχου  
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο2 

         

    Ανοικτού ∆ιαγωνισµού    

  για την  

«Προµήθεια ενός (1) καινούριου οχήµατος 4 x 4 µε έξι µεταβλητές αποσπώµενες 

υπερκατασκευές» 

 

            Στη ∆ράµα σήµερα 30 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ., οι   

υπογράφοντες: 

       1) Μαυρίδης ∆ηµήτριος              

       2) Μιλτιάδης Μελιάδης                

       3) Μόσχου Αθανάσιος 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών, 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Προµήθειας ΕΚΠΟΤΑ ενός καινούριου οχήµατος 4 x 4 µε έξι 

µεταβλητές αποσπώµενες υπερκατασκευές» , σύµφωνα µε  την 14/2013 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε για τη συνέχιση   του διαγωνισµού  ,σύµφωνα µε 

τους όρους της υπ΄ αριθµ. 345/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας  

και µετά το πρακτικό Νο1 της 23ης Ιανουαρίου 2013  , την κοινοποίηση του πρακτικού στην 

εταιρεία , την ανάρτηση στο πρόγραµµα «διαύγεια» ,την τοιχοκόλληση στο ∆ηµοτικό 

κατάστηµα  ,  προκειµένου να προχωρήσουµε  στο  άνοιγµα της µοναδικής οικονοµικής 

προσφοράς της εταιρείας Ν.   ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.      και την αξιολόγηση της 

προσφοράς .  
                Η τιµή η οποία  δόθηκε από την ανωτέρω εταιρεία  είναι 121.000,00 € (µη  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).   Τελική τιµή  µε ΦΠΑ  148.830,00 €.   

 

       Ακολούθως  η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της προσφοράς   η οποία είναι ως 

ακολούθως :  

ΟΜΑ∆Α Α  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Συµφωνία προσφοράς  µε τεχνικές προδιαγραφές        30 

Ποιότητα – αποδοτικότητα 10 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 10 

       Σύνολο βασικής  βαθµολογίας                                                            50 

 

 



 
 

   
  

 

ΟΜΑ∆Α Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

∆ιάστηµα  και κάλυψη της εγγύησης καλής λειτουργίας        10 

∆ιασφάλιση τεχνικής υποστήριξης                                    10 

Τρόπος αντιµετώπισης της συντήρησης επισκευών              10 

Χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά και χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικών                                                               
10 

Χρόνος παράδοσης οχήµατος                                      05 

       Σύνολο βασικής  βαθµολογίας                                                            45 

  

       Τεχνική  βαθµολογία   Β = (0,70 x 50) + (0,30 x 45) = 35,00 + 13,50 = 48,50 

 

       Βαθµολογία  προσφοράς    48,50 / 148.830,00 =  0,000326  

 

        Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση  της προσφοράς,  η επιτροπή  την κρίνει συµφέρουσα  

µε δείκτη  0,000326.  

  Μετά από τα παραπάνω  

                                                         αποφασίζει   οµόφωνα  

  

Κατακυρώνει τον διαγωνισµό  στην εταιρεία  Ν.   ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε   µ ε  τιµή 

148.830,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) καθόσον είναι η µοναδική και η πλέον 

συµφέρουσα  . 

                                                          Η  επιτροπή  διαγωνισµού  

  ∆ηµήτριος Μαυρίδης                   Μιλτιάδης Μελιάδης                           Αθανάσιος Μόσχου   

 

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  
διαγωνισµού 

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

 
  1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά του ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός καινούργιου οχήµατος 4Χ4 µε έξι 

µεταβλητές αποσπώµενες υπερκατασκευές» στον οποίο µειοδότης 

αναδείχθηκε η εταιρεία  Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. µε προσφορά  121.000,00  

€ (εκατόν είκοσι µία  χιλιάδων   ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

(αρχικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού  121.951,22 €),  και κατά του 

οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 27/2013 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας               Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


