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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 186/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 16ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 4 -6 - 2014 
 

Θέµα 3ο : Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισµού για την << Προµήθεια 
εξοπλισµού για την ανακαίνιση του παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και 
µετατροπή του σε πολιτιστικό – πνευµατικό κέντρο >> για το πακέτο Β  
( εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών – συσκευών ). 
 
             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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της Επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 29257/28-05-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισµού για την  «προµήθεια εξοπλισµού για 
την ανακαίνιση του παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή του σε πολιτιστικό – 
πνευµατικό κέντρο» για το πακέτο Β (εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών –συσκευών) . 

 



        Σας στέλνουµε  εισήγηση ,που αναφέρεται  στον ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό της 27-01-2014 
για την προµήθεια εξοπλισµού  για την ανακαίνιση του παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή 
του σε πολιτιστικό – πνευµατικό κέντρο»  ,µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ),στον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε για το πακέτο Α , η εταιρεία  
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ  .  
         Επίσης σας κάνουµε γνωστό ,όπως αναλυτικά αναφέρεται  στην εισήγηση ,  ότι για το πακέτο 
Β του διαγωνισµού «εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών –συσκευών » ,συνολικού προϋπολογισµού 
17.884,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συµµετοχής  και δεν  
υποβλήθηκε καµία προσφορά . 
     Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε να λάβετε απόφαση   : 
 α) προκήρυξης  επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την    «Προµήθεια εξοπλισµού 

για την ανακαίνιση του Παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευµατικό 

Κέντρο», µε τους ίδιους όρους του αρχικού διαγωνισµού, όσον αφορά το Πακέτο Β του διαγωνισµού 

, για τον  Εξοπλισµό ηλεκτρικών ειδών-συσκευών, συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 14.540,00 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ και  

 β) ορισµού της ίδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε αυτή η οποία διεξήγαγε τον αρχικό 

διαγωνισµό και η οποία ορίστηκε µε την υπ΄ αριθµ. 16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

  
                                                           

Στη συνέχεια σας διαβάζω την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού  η οποία 

έχει ως εξής: 

                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ        ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

      ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  

 ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-     

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   

 

       Mε το υπ’ αριθµό 18431/09-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης   εγκρίθηκε  η υπ’ αριθµό 622/23-11-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ράµας η οποία αφορούσε  την  υποβολή πρότασης για το έργο µε τίτλο 

«Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευµατικό 

Κέντρο». 

 Με το υπ΄ αριθµ. 7995/06-11-2013 έγγραφο  της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας ΑΜΘ διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας για το υποέργο 2 «Προµήθεια 

εξοπλισµού για την ανακαίνιση του Παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή του σε 

Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο» 

 Με την υπ΄ αριθµ. 372/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης του υποέργου. 

 Η µελέτη του διαγωνισµού  περιείχε δυο (2) Πακέτα: Πακέτο Α (Εξοπλισµός επίπλων 

γραφείου), προϋπολογισµού 45.218,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και Πακέτο Β 

(Εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών-συσκευών), προϋπολογισµού 14.540,00€ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ,  συνολικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού ποσού 

59.758,00 € µη  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.        

 Στην συνέχεια ο διαγωνισµός  δροµολογήθηκε και διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου 2014, 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ..   

             Στον διαγωνισµό µειοδότης   αναδείχθηκε  η  εταιρεία η εταιρεία  MAR ΕΠΙΠΛΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ ,  η οποία συµµετείχε µόνο  στο πακέτο Α του 

διαγωνισµού (Εξοπλισµός επίπλων γραφείου). 



        Στο  πακέτο του διαγωνισµού  Β (Εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών-συσκευών), 

προϋπολογισµού 14.540,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ, δεν εκδηλώθηκε  ενδιαφέρον 

συµµετοχής  και δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή .  

                                    Με το υπ΄ αριθµ. 18264/27-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών 

στάλθηκαν στην Οικονοµική Επιτροπή τα πρακτικά του διαγωνισµού για την κατακύρωση των 

αποτελεσµάτων όλης της διαδικασίας. και την κήρυξη άγονου διαγωνισµού όσον αφορά το 

Πακέτο Β (Εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών-συσκευών) του διαγωνισµού  δεδοµένου ότι δεν 

υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή και µε την  αριθµ. 4770/15-04-2014 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η υπ΄ 

αριθµό 107/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούσε την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος του ν λόγω διαγωνισµού.  

        Εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν εκδηλώθηκε  ενδιαφέρον συµµετοχής  και δεν 

υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή στον ανωτέρω διαγωνισµό για το πακέτο Β του 

διαγωνισµού , για τον  Εξοπλισµό ηλεκτρικών ειδών-συσκευών : 

      παρακαλούµε  να λάβετε απόφαση  προκήρυξης  επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακαίνιση του Παλαιού ∆ηµαρχείου 

∆ράµας και µετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο», µε τους ίδιους όρους του 

αρχικού διαγωνισµού, όσον αφορά το Πακέτο Β του διαγωνισµού , για τον  Εξοπλισµό 

ηλεκτρικών ειδών-συσκευών, συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 14.540,00 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ , καθώς και  ορισµού της ίδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού µε αυτή η οποία διεξήγαγε τον αρχικό διαγωνισµό και η οποία ορίστηκε µε την υπ΄ 

αριθµ. 16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

                     

                                       Η επιτροπή    διαγωνισµού  

Ελένη Βουλγαρίδου             Ιωάννης Κιοσσές          Ευστράτιος  Λαλές  

 

       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 για την ανακαίνιση 
του παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας και µετατροπή του σε πολιτιστικό – πνευµατικό 
κέντρο» για το πακέτο Β (εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών –συσκευών) ως άγονου. 

.   
2 . την  επαναδηµοπράτησή του  εκ νέου µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
διακήρυξης  για το πακέτο Β του διαγωνισµού «εξοπλισµός ηλεκτρικών ειδών –
συσκευών » ,συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 14.540,00 ευρώ µη 
συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ διότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συµµετοχής  και 
δεν  υποβλήθηκε καµία προσφορά . 

 

3. Ορίζει ως επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού  την  επιτροπή η οποία 

διεξήγαγε τον αρχικό διαγωνισµό και η οποία ορίστηκε µε την υπ΄ αριθµ. 16/2014 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 



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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 186/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 
    

 


