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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

655/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση πρακτικού επαναλη-
πτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή   
διαγωνισµού για το Πακέτο ΣΤ1 για 
την << Προµήθεια εξοπλισµού για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας 
(Ειδικού Σχολείου ∆ράµας , Εργα-
στηρίου Ειδικής  Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ρά-
µας, Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκ-
παιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής ) κα-
θώς και των Τµηµάτων Ένταξης >>  
 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  

∆ευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του Προέδρου του, Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 47169/10-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή της, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε α-
ποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος(πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
8. Ζαχαριάδης Παύλος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

 
 

Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης.   
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρου-
σιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 47169/05-09-2014 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµκών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την κατακύ-
ρωση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού για το 
Πακέτο ΣΤ1 για την << Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας 
των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας ( Ειδικού Σχολείου 
∆ράµας , Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης ∆ράµας , Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγω-
γής ) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης >> και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά :     

   

 Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκε το α�ό 26-08-
2014 �ρακτικό του ε�αναλη�τικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού 
της ε�ιτρο�ής διαγωνισµού για την ανωτέρω �ροµήθεια , το ο�οίο 
έχει ό�ως �αρακάτω: 
 

        «  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

         επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή  διαγωνισµού για την 
 

«Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδι-

κής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου Ει-

δικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού Ε-

παγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων 

Ένταξης για το πακέτο ΣΤ1 (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής). 
    

   Στη ∆ράµα σήµερα 26 Αυγούστου 2014, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ., 

οι υπογράφοντες: 

   1) Ελένη Βουλγαρίδου   

   2) Γεώργιος Πετσάνης   

   3) Αλεξάνδρα Καρακασίδου  

 δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνι-

σµού για την    «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μο-

νάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Ερ-

γαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, 

Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των 

Τµηµάτων Ένταξης. για το πακέτο ΣΤ1 (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµι-

κής).», η οποία ορίσθηκε µε την αριθµ. 114/2014 απόφαση Οικονοµικής Ε-

πιτροπής, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 

τους όρους της υπ΄ αριθµ. 184/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου ∆ράµας.  

   Παραλάβαµε εµπρόθεσµα µία (1) προσφορά διαγωνιζόµενου προµηθευ-

τή, της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., η οποία εστάλη 

µε ταχυµεταφορική εταιρεία  πριν την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγω-

νισµού   και έλαβε αριθµ. πρωτοκόλλου 42910/11-08-2014.   

   Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην αποσφράγιση και καταγραφή όλων 

των δικαιολογητικών του κυρίως φακέλου προσφοράς και ακολούθως η 
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επιτροπή επικεντρώθηκε στον λεπτοµερή έλεγχο όλων των δικαιολογητι-

κών συµµετοχής, 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. 

   Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της ανωτέρω εται-

ρείας τα µέλη της επιτροπής διαπιστώνουν ότι όλα τα ζητούµενα δικαιο-

λογητικά είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη. 

     Στην συνέχεια ανοίχτηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και διαπι-

στώθηκε ότι όλα τα ζητούµενα έγγραφα είναι σύµφωνα µε  τις τεχνικές 

προδιαγραφές τις οριζόµενες στην διακήρυξη.  

     Ακολούθως προχωρήσαµε στο άνοιγµα της µοναδικής οικονοµικής προ-

σφοράς της εταιρείας  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. η οποία εί-

ναι 22.655,00 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ή 27.865,65 ευ-

ρώ (µε ΦΠΑ) .  

     Η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπ όψιν: 

      α) ότι ο αρχικός διαγωνισµός διεξήχθη την 15-2-2012 και υπήρξε άγονος 

καθόσον δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατάθεσης προσφοράς όσον αφορά 

το εν λόγω πακέτο ΣΤ   (εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής – κεραµι-

κής).  

                     β)  ότι  µε την αριθµ. 124/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

εγκρίθηκε η  δηµοπράτηση του επαναληπτικού διαγωνισµού αφού προη-

γουµένως εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου όσον 

αφορά την κατάτµηση του αρχικού πακέτου ΣΤ  σε δύο πακέτα ΣΤ1 και 

ΣΤ2. 

                    γ) την αριθµ.380/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αναφέρεται 

στην κήρυξη άγονου του επαναληπτικού διαγωνισµού της 11-10-2013, ό-

σον αφορά το ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ1 καθόσον κατατέθηκε µια (1) προσφορά  από 

προµηθευτή  αλλά αποκλείσθηκε  στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογη-

τικών συµµετοχής.  

                    δ) την 15/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων µε την οποία έγινε δεκτό το αίτηµα παροχής σύµφωνης γνώ-

µης για προµήθεια του άγονου Πακέτου ΣΤ1 (Εξοπλισµός εργαστηρίων 

κεραµικής) µε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε δηµοσίευση προκήρυξης 

και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.   

                    ε) το  γεγονός ότι το ενδιαφέρον συµµετοχής προµηθευτών για κατάθεση 

προσφοράς είναι πολύ  χαµηλό στο εν λόγω πακέτο ΣΤ1 και απόδειξη αυ-

τού είναι ότι ο διαγωνισµός κατέστη άγονος στις  δύο προηγούµενες δια-

γωνιστικές διαδικασίες που διεξήχθησαν τα έτη 2012 και το 2013. 
           

εισηγείται οµόφωνα 

  την κατακύρωση του διαγωνισµού  και την ανάδειξη ως µειοδότη προµη-

θευτή της εταιρείας  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. µε προσφε-

ρόµενη τιµή  22.655,00 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ή 

27.865,65 ευρώ (µε ΦΠΑ), καθόσον  είναι η µοναδική οικονοµική προσφο-
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ρά που κατατέθηκε και για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά 

παραπάνω.  
  

    Η Ο.Ε, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010 και αφού έλαβε υ-

πόψη το έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και το πρακτικό της ε�ιτρο�ής δια-
γωνισµού 
 

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

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το πρακτικό  του διαγωνισµού της ε�ι- 
τρο�ής διαγωνισµού για την  << << Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανά-

γκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας ( Ει-
δικού Σχολείου ∆ράµας , Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης ∆ράµας , Τεχνικού Επαγγελ- µατικού Εκπαιδευ-
τηρίου Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης >>  , προϋπο-
λογισµού  23.030,00 €  χωρίς το Φ.Π.Α. και µε ΦΠΑ 28.326,90 € , στον ΖΟΥ-
ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. ( ΑΦΜ 093314039 ) µε προσφερόµενη τιµή  
22.655,00 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και 27.865,65 ευρώ µε 
ΦΠΑ, ως µοναδική οικονοµική προσφορά  που κατατέθηκε.  
 

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