
      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 492/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 22ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 30-07-2014 
 

ΘΕΜΑ 72ο:  Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου  
           διαγωνισµού  (πακέτο Β) για την << Προµήθεια εξοπλισµού για  
            την ανακαίνιση του παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή  
           του σε Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο >> 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 30η του µηνός  Ιουλίου και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 40188/25-7-2014 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ.Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ. 
Απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 
πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος             Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  Χλιάρα Παναγιώτα 

 

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

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

O προεδρεύων  εισηγούµενος το 72ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει το µε αριθµό πρωτ. 39898/24-7-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικών Υπηρεσιών  ,Τµήµα Προµηθειών το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού (πακέτο 

B) για την  «Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακαίνιση του παλαιού 

∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο»   

 

            

           Σας στέλνουµε το φάκελο, που περιλαµβάνει το πρακτικό, του από 21
η
 Ιουλίου 2014  

επαναληπτικού ανοικτού  δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), για την προµήθεια ηλεκτρικών ειδών - συσκευών 



(Πακέτο Β), µε προσφορά  16.603,70   € (δέκα έξι   χιλιάδες εξακόσια τρία  ευρώ και εξήντα 

εννέα  λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  (αρχικός προϋπολογισµός του Πακέτου Β 

17.884,20 € µε ΦΠΑ, στον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο προµηθευτής ΑΝΕΣΤΗΣ Α. 

ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ  µε ποσοστό έκπτωσης 7,16 %  (ΑΦΜ 029882245). 

          Παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του Πακέτο Β 

(προµήθεια ηλεκτρικών ειδών – συσκευών) του ανωτέρω διαγωνισµού. 

 

 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» 

 

   Στη ∆ράµα σήµερα 21 Ιουλίου  2014, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα  10:00 π.µ., οι 

υπογράφοντες: 

     1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

   2) Κιοσσές Ιωάννης  

   3) Λαλές Ευστράτιος 

 

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

«Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακαίνιση του παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και 
µετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο», η οποία ορίσθηκε  µε την 

16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του 

ανωτέρω επαναληπτικού διαγωνισµού για το πακέτο Β (εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών 

– συσκευών), σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄ αριθµ. 186/2014 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας.  

      Παραλάβαµε εµπρόθεσµα µία (1) προσφορά διαγωνιζόµενου προµηθευτή, του 

ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α. ΑΝΕΣΤΗ, η οποία παραδόθηκε στην Επιτροπή πριν την έναρξη της 

διενέργειας του διαγωνισµού  που ήταν, βάσει διακήρυξης, η 10
η
 ώρα π.µ.  

      Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην αποσφράγιση και καταγραφή όλων των 

δικαιολογητικών του κυρίως φακέλου προσφοράς και ακολούθως η Επιτροπή 

επικεντρώθηκε στον λεπτοµερή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

των λοιπών στοιχείων που έπρεπε να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

διακήρυξη καθώς επίσης και στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών  του 

Πακέτου Β  του επαναληπτικού διαγωνισµού . 

     Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των λοιπών στοιχείων, του 

συµµετέχοντα προµηθευτή, τα µέλη της Επιτροπής διαπιστώνουν ότι όλα τα 

ζητούµενα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη.  

    Στην συνέχεια ελέγθηκαν τα τεχνικά στοιχεία και διαπιστώθηκε ότι όλα τα 

ζητούµενα έγγραφα είναι σύµφωνα ή υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις 

οριζόµενες στην διακήρυξη.  

     Σε ορισµένα µόνο είδη τα τεχνικά χαρακτηριστικά,  ελαφρώς υπολείπονται των 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης  αλλά η Επιτροπή κρίνει ότι δεν είναι 

σηµαντικά και σύµφωνα µε το άρθρο 20  παράγραφο 4 του 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) 

θεωρεί ότι  οι παρουσιαζόµενες ελάχιστες αποκλίσεις στις τεχνικές προδιαγραφές 

κρίνονται ως επουσιώδεις . 

            Ακολούθως προχωρήσαµε στο άνοιγµα της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς του 

ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α. ΑΝΕΣΤΗ   η οποία είναι 13.498,94 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ), ή 16.603,70 ευρώ (µε ΦΠΑ) .  



       Η Επιτροπή έχοντας υπ όψιν  

       α) το γεγονός ότι ο διαγωνισµός αποτελεί επαναληπτικό του αρχικού διεξαχθέντα την 

27/01/2014,  κατά τον οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν κατατέθηκε  καµία  

προσφορά από προµηθευτή για το Πακέτο Β (εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών – 

συσκευών),  

       β) το ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε από τον µετέχοντα προµηθευτή, που 

είναι 7,16%,   

       γ) το γεγονός ότι το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης του ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α. ΑΝΕΣΤΗ  είναι 

κατά πολύ υψηλότερο του ποσοστού έκπτωσης που δόθηκε από τον µειοδότη  

προµηθευτή (2,53%) του Πακέτο Η (Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου – Συσκευές 

Ήχου και Εικόνας) του αρχικού διεθνή διαγωνισµού που διεξήχθη την  15 

Φεβρουαρίου 2012, για την Προµήθεια Εξοπλισµού για τις Ανάγκες Λειτουργίας των 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας που περιελάµβανε όµοια ή παρεµφερή 

είδη. 

εισηγείται  οµόφωνα 

 

την κατακύρωση του διαγωνισµού στον  προµηθευτή  ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α. ΑΝΕΣΤΗ  µε 

ποσοστό έκπτωσης 7,16% . 

        Η προσφορά του είναι συµφέρουσα καθόσον ο διαγωνισµός αποτελεί επαναληπτικό 

του αρχικού διεξαχθέντα την 27/01/2014  κατά τον οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και 

δεν κατατέθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή για το Πακέτο  Β (εξοπλισµός 

ηλεκτρικών ειδών – συσκευών), σε συνδυασµό µε το ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης 

που δόθηκε από τον µετέχοντα προµηθευτή που είναι 7,16%  και το οποίο είναι πολύ 

υψηλότερο του αντίστοιχου 2,53% που δόθηκε για το Πακέτο Η (Υπολογιστές – Μηχανές 

Γραφείου / Συσκευές Ήχου και Εικόνας)  από τον ανάδοχο προµηθευτή του αρχικού 

διαγωνισµού της 15-02-2012 για την Προµήθεια Εξοπλισµού για τις Ανάγκες Λειτουργίας 

των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας, που περιελάµβανε όµοια ή παρεµφερή 

είδη.   

       Μην 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 διαγωνισµού 

    1) Βουλγαρίδου Ελένη    ,    2) Κιοσσές  Ιωάννης   ,    3) Λαλές Ευστράτιος 

 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο 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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ» στον  προµηθευτή  ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α. ΑΝΕΣΤΗ  µε ποσοστό 
έκπτωσης 7,16% . 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 492/2014. 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 
 

 

 


