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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 16
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 4 – 06 - 2014 

 

Θέµα 2
ο  

: Κήρυξη άγονου διαγωνισµού και έγκριση όρων δηµοπράτησης 

επαναληπτικού ανοικτού τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και µε τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης , για την << Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν. 

Κρώµνης  ∆ήµου ∆ράµας >> 

 

             Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 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 

 
Ο κ.αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της Επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 29253/28-05-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Κήρυξη άγονου διαγωνισµού και έγκριση όρων δηµοπράτησης επαναληπτικού 

ανοικτού τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και 

µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης ,για  την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού 

σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» .  



 

      Σας στέλνουµε εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού  ανοικτού τακτικού  δηµόσιου 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ,  για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού 

σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

που αναφέρεται στην πορεία του διαγωνισµού και συγκεκριµένα στην αριθµ 4/15/17-03-

2014 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006  σχετικά µε την 

προσφυγή της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ» 

κατά της υπ αριθµ. 1346/31-01-2014 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας –Θράκης  απορρίφθηκε η από 12-02-2014 προσφυγή της εν λόγω εταιρείας 

, η οποία αφορούσε τον αποκλεισµό της από την συνέχιση στον διαγωνισµό και  όλος ο 

διαγωνισµός και για όλα τα πακέτα (Α ,Β,Γ,∆, Ε,ΣΤ Ζ,Η) , κατέστη άγονος  

   Μετά την παραπάνω εξέλιξη  παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για : 

α) κήρυξη άγονου του διαγωνισµού.   

β) επαναδηµοπράτησής του  εκ νέου µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης  µετα 

την   αριθµ. 4/15/17-03-2014 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 . 

γ) διεξαγωγής του διαγωνισµού από την  επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών 

ΕΚΠΟΤΑ , η οποία προήλθε από την κλήρωση της 07-04-2014 της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και συγκροτήθηκε µε την 114/2014 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής .   

 

Στη συνέχεια σας διαβάζω την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού  η οποία 

έχει ως εξής: 

                                                                 EΙΣΗΓΗΣΗ  
 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟY  ΤΑΚΤΙΚΟY 
∆ΗΜΟΣΙΟY  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 
    
      Την Παρασκευή 06-12-2014 διεξήχθη το πρώτο στάδιο (έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής ) του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν. 
Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» όπως ορίσθηκε  στην 68631/13-11-2013 διακήρυξη του 
∆ηµάρχου.  

   Με την αριθµ. 1/07-01-2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  
εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο απορρίφθηκε η 
συµµετοχή  των εταιρειών  Α.και ∆. ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ και  elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ από την περαιτέρω  συνέχιση στον διαγωνισµό και απερρίφθη η 
ένσταση της δεύτερης αποκλεισθείσας εταιρείας   κατά του πρακτικού της επιτροπής . 
Επίσης µε την εν λόγω απόφαση ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος όσον αφορά τα 
πακέτα  Γ,∆,Ε,ΣΤ και  Η δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά  από 
προµηθευτή .   
     Με την 1346/31-01-2014 απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης 
έγινε αποδοχή εν µέρει της από 22-01-2014 εµπρόθεσµης προσφυγής της εταιρείας 
elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  κατά της αριθµ. 1/2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας και ακυρώθηκε η εν λόγω απόφαση που 



αφορούσε την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού της εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ»  και τον αποκλεισµό  της από την συνέχιση του διαγωνισµού . 
   Με την αριθµ 4/15/17-03-2014 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 
Ν.3463/2006  σχετικά µε την προσφυγή της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ» κατά της υπ αριθµ. 1346/31-01-2014 απόφασης του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης  απορρίφθηκε η από 12-02-2014 
προσφυγή της εν λόγω εταιρείας , η οποία αφορούσε τον αποκλεισµό της από την 
συνέχιση στον διαγωνισµό και  όλος ο διαγωνισµός και για όλα τα πακέτα (Α ,Β,Γ,∆, Ε,ΣΤ 
Ζ,Η) ,κατέστη άγονος .    
   Μετά την παραπάνω εξέλιξη η επιτροπή διαγωνισµού   
 
                      εισηγείται   οµόφωνα 
 
α)  την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισµού για όλα τα πακέτα  (Α ,Β, Γ, ∆, Ε,ΣΤ Ζ,Η) 
β) την επαναδηµοπράτηση  εκ νέου του διαγωνισµού  µε του ίδιους όρους της αρχικής 
διακήρυξης. 
β) την διενέργεια του διαγωνισµού µε την  επιτροπή που προέκυψε από την  κλήρωση 
της 7-4-2014  και συγκροτήθηκε µε την  αριθµ. 114/09-04-2014   απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής .   
 

       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.Την  Κήρυξη διαγωνισµού για την << Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού 
σταθµού Ν. Κρώµνης  ∆ήµου ∆ράµας >> ως άγονου. 
.   
2 . την  επαναδηµοπράτησή του  εκ νέου µε τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης  µετά την   αριθµ. 4/15/17-03-2014 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 . 

3. Ορίζει ως επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού  την  επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ , η οποία προήλθε από την 

κλήρωση της 07-04-2014 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και 

συγκροτήθηκε µε την 114/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής .   

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 185/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου    

 


