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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   14ης /08-04-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

129/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κήρυξη άγονου επαναληπτικού δι-
αγωνισµού για την «Προµήθεια 

Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Απριλίου  2015, ηµέρα   
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από 
την 14405/03-04-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, 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. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
 
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 

την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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     Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 15o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 13906/31-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την κήρυξη άγονου 
επαναληπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ», και καλεί αυτά 
να αποφασίσουν σχετικά.   

   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

  «ΣΧΕΤ:     
 

Σας στέλνουµε το φάκελο  που περιλαµβάνει το πρακτικό Νο 1 και Νο2  του από 20-
10-2014 αρχικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» και το πρακτικό Νο 1 του επαναληπτικού  της  23-03-2015, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή κατά τον οποίο δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά για το Οµάδα Ε  (Εξοπλισµός κουζίνας-φαγητού) και Οµάδα ΣΤ 
(Ηλεκτρικές Συσκευές) και για τον λόγο αυτό  παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης 
προκειµένου:  

 

1. Να κηρυχθεί και πάλι άγονος ο διαγωνισµός για τις ανωτέρω οµάδες για την 
«Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» , λόγω µη προσέλευσης  προµηθευτή και 
κατάθεσης προσφοράς από µέρους του. 
 

Λόγω της  επιτακτικής ανάγκης για την προµήθεια των ειδών των δύο άγονων  
οµάδων (Οµάδα Ε: Εξοπλισµός Κουζίνας – Φαγητού και Οµάδα ΣΤ: Ηλεκτρικές 
Συσκευές) που προκύπτει από το γεγονός ότι η οµαλή λειτουργία του ΚΗΦΗ 
(Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων) βασίζεται και στις δύο αυτές οµάδες 
ώστε να µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στο κοινό και δεν είναι  δυνατό να 
ανασταλεί χωρίς την πρόκληση συνεπειών, κρίνεται  ότι δεν είναι δυνατό να 
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς 
διαγωνισµούς. 
 

Η µη κατάθεση προσφοράς εκ µέρους των προµηθευτών όσον αφορά τα προς 
προµήθεια είδη και για τις Οµάδες Ε και ΣΤ δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από το 
∆ήµο ∆ράµας καθόσον  µερίµνησε για τη γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τοπικές εφηµερίδες, εφηµερίδες πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, ∆ιαύγεια, Επιµελητήριο, τοιχοκόλληση, Μητρώο Συµβάσεων, 
ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας, ΦΕΚ κλπ). 
 

2. Επειδή εκ των πραγµάτων υπάρχει απροθυµία η αδυναµία συµµετοχής από µέρους 
των προµηθευτών  που εµπορεύονται τα είδη  των συγκεκριµένων οµάδων του 
διαγωνισµού να συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού, να ληφθεί κατόπιν 
σχετικής  εισήγησης  της επιτροπή διαγωνισµού, απόφαση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  σχετικά µε την προµήθεια εξοπλισµού ΚΗΦΗ για την προµήθεια  των 
ειδών των οµάδων του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), λόγω 
µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από προµηθευτή στον αρχικό  δηµόσιο ανοικτό 
διαγωνισµό της 20-10-2014 και στον επαναληπτικό διαγωνισµό αντίστοιχα της 23-
03-2015 και µη κατάθεσης προσφοράς από µέρους του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No 1  
 

Επαναληπτικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός  
για την  
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«Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» 
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 23 Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., οι   
υπογράφοντες: 
 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ,  σύµφωνα µε  την υπ΄ αριθµ. 14/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του επαναληπτικού  

διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ».  

            Στις 10:00 π.µ., καθορισµένη ώρα για την διεξαγωγή του διαγωνισµού,  δεν 

προσήλθε  κανένας ενδιαφερόµενος προµηθευτής µε αποτέλεσµα και πάλι να µη  

παραλάβουµε καµία προσφορά.     

           Μετά από τα παραπάνω  
 

Εισηγούµεθα οµόφωνα 
 
1.  Να κηρυχθεί για δεύτερη φορά άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια 

Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» , λόγω µη προσέλευσης  προµηθευτή και κατάθεσης προσφοράς 

από µέρους του. 
 

Λόγω της  επιτακτικής ανάγκης για την προµήθεια των δύο άγονων  οµάδων (Οµάδα Ε: 
Εξοπλισµός Κουζίνας – Φαγητού και Οµάδα ΣΤ: Ηλεκτρικές Συσκευές) που προκύπτει 
από το γεγονός ότι η οµαλή λειτουργία του ΚΗΦΗ (Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων) βασίζεται και στις δύο αυτές οµάδες ώστε να µπορεί να προσφέρει τις 
υπηρεσίες στο κοινό και δεν είναι  δυνατό να ανασταλεί χωρίς την πρόκληση 
συνεπειών. Κρίνεται  ότι δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισµούς. 
 

Η µη κατάθεση προσφοράς εκ µέρους των προµηθευτών όσον αφορά τα προς 
προµήθεια είδη και για τις Οµάδες Ε και ΣΤ δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από το 
∆ήµο ∆ράµας καθόσον  µερίµνησε για τη γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τοπικές εφηµερίδες, εφηµερίδες πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, ∆ιαύγεια, Επιµελητήριο, τοιχοκόλληση, Μητρώο Συµβάσεων, ιστοσελίδα 
του ∆ήµου ∆ράµας, ΦΕΚ κλπ). 
 

2. Επειδή εκ των πραγµάτων  υπάρχει απροθυµία η αδυναµία συµµετοχής από µέρους  
των προµηθευτών που εµπορεύονται τα είδη των οµάδων του διαγωνισµού να 
συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού, να ληφθεί κατόπιν σχετικής εισήγησης 
της επιτροπής διαγωνισµού, απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την 
προµήθεια εξοπλισµού ΚΗΦΗ για την προµήθεια  των ειδών των οµάδων του 
διαγωνισµού µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 23 του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
προµηθευτή στον αρχικό  δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της 20-10-2014 και στον 
επαναληπτικό διαγωνισµό αντίστοιχα της 23-03-2015 και  µη κατάθεσης προσφοράς 
από µέρους του» 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

• Εγκρίνει  και  κατακυρώνει το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής του 
επαναληπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ», που  
διεξήχθη την ∆ευτέρα 23 Μαρτίου 2015   
 

• Κηρύσσει άγονο τον ανωτέρω επαναληπτικό διαγωνισµό και µόνο σε ότι 
αφορά στην προµήθεια των δύο οµάδων: Ε. Εξοπλισµός Κουζίνας – Φαγητού και ΣΤ: 
Ηλεκτρικές Συσκευές 

 

• Την απ΄ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια των ανωτέρω δύο οµάδων, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού στο 
σκεπτικό της απόφασης. 

 

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