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Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7-11-2014, ημέρα  Παρασκευή και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 58447/04-
11-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό 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 
9 μέλη: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 

2. Μουρβετίδης Μιχαήλ  

3. Ηλιάδης Νικόλαος 

4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 

5. Σολάκης Άγγελος 

6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας  

8. Ηλιόπουλος Στέργιος 

9. Ζαχαριάδης Παύλος    

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: (ουδείς)  
 
Το τακτικό μέλος κ. Καραμπατζάκης Δημήτριος  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. Χρυσοχοΐδης  Ελευθέριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 

Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

  

Κατακύρωση πρακτικών του ανοι-

κτού δημόσιου διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού (hardware) 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγοντας  το 19o θέμα  της  ημερήσιας  διάτα-
ξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 58031/03-11-2014 έγγραφο Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δ. Δράμας, σχετικά με Κατα-
κύρωση πρακτικών του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού (hardware), και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως 
παρακάτω: 

 
          «Σας στέλνουμε το φάκελο μαζί με τα πρακτικά Νο 1 και 2, του από 13Οκτωβρίου 2014 δημόσιου 

πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware )», που 

αφορούν  τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών  και το  άνοιγμα της 

οικονομικής προσφοράς,  με προσφορά    64.983,36 € (εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία 

ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 52.832,00  € (πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια 

τριάντα δύο ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με αρχικό προϋπολογισμό 70.000,00 € με ΦΠΑ 

για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού  στον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο προμηθευτής ΒΟΥΒΑΛΙ-

ΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ (ΑΦΜ 029882245)  και  παρακαλούμε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του δια-

γωνισμού.» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)   

 

Στη Δράμα σήμερα  13 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συ-

νεδρίαση, στην αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημαρχείου Δράμας, η επιτροπή διενέρ-

γειας διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης (ΥΠΕΣ 11389/93 ΦΕΚ 185Β & ΦΕΚ 550Β) και των άρθρων 65 & 72 του 

Ν.3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87Α),  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

684/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει το δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό δια-

γωνισμό για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware)» με το σύστημα συμφερότερης 

προσφοράς, όπως ορίζεται στην 52289/2-10-2014 διακήρυξη του Δημάρχου.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι κάτωθι: 

1) Αθανασίου Αιμίλιος (1
ο
 Αναπληρωματικό μέλος, λόγω απουσίας σε εκπαίδευση του Τακτικού μέλους 

Μελιάδη Μιλτιάδη) 

2) Σιδηροπούλου Μακρίνα 2
ο
 Τακτικό μέλος 

3) Καμπούρης Νικόλαος 3
ο
 Τακτικό μέλος 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκε εμπρόθεσμα με αριθμ 

54542/13-10-2014, μία (1) προσφορά διαγωνιζόμενου προμηθευτή, του Ανέστη Α Βουβαλίδη  με ΑΦΜ 

029882245 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η επιτροπή  δήλωσε ότι δεν μπορεί 

να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία του διαγωνιζόμενου, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφο-

ράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακή-

ρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία και μονογράφησαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε μυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας 

των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι ο διαγωνιζόμενος Ανέστης Α Βουβαλίδης, υπέβαλε πλήρη δι-

καιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

Κατόπιν η συνεδρία έγινε πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στον συμμε-

τέχοντα ότι η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προχώρησε 

στο άνοιγμα των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των οποίων τα περιεχόμενα  μονόγραψε. Έλεγξε το 

περιεχόμενο τους και το βρήκε σύμφωνο με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, 11 της διακήρυξης. Η συνε-
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δρία διακόπηκε και ανακοινώθηκε ότι θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα αποκλειστικά από τα ιδία μέλη 

της επιτροπής  για την τελική βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Στις επόμενες ημέρες από 14-10-2014 έως 16-10-2014 που  συνήλθε ξανά η επιτροπή για την ε-

ξέταση και βαθμολόγηση της  τεχνικής προσφοράς, διαπιστώθηκε   ότι  ο φάκελος  των τεχνικών προδια-

γραφών πληρούσε σε όλα τα σημεία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

   Ακολούθως  η  επιτροπή διαγωνισμού επικεντρώθηκε  στην  βαθμολόγηση  της  τεχνικής προ-

σφοράς  σύμφωνα με τις απαιτήσεις που  θέτουν οι  τεχνικές προδιαγραφές βάσει των στοιχείων που  έ-

χουν  συνυποβληθεί   με την προσφορά  και σύμφωνα με τις δύο ενότητες ιδιοτήτων  και τεχνικών χαρα-

κτηριστικών  του προσφερόμενου εξοπλισμού  που θέτει  η διακήρυξη και αναφέρονται : 

1. Η Α  Ενότητα  στην  τεχνική ποιότητα , αξία  και αποδοτικότητα του προσφερόμενου εξοπλι-

σμού με ποσοστό βαρύτητας 70% της τεχνικής αξιολόγησης  και 

2. Η Β  Ενότητα στην τεχνική  αξιοπιστία και υποστήριξη του προσφερόμενου μηχανογραφικού ε-

ξοπλισμού  με ποσοστό βαρύτητας 30% της τεχνικής αξιολόγησης . 

 

                

Πίνακες Αξιολόγησης Ενότητα Β  

Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης Βαθμολογία  

(40-50-60) 

Βάρος Εί-

δους 

(Βαθμολογία)  

X 

 (Βάρος Είδους) 

Τελική βαθμολο-

γία   

Δυνατότητα και όροι συμβολαίου συντήρησης   κατά 

την διάρκεια   της εγγύησης. Το συμβόλαιο αυτό  να 

καλύπτει και μεταφορά  των μηχανημάτων από και 

προς το Service αλλά και χρήση μηχανημάτων  του  

παροχέα του συμβολαίου κατά την διάρκεια της πε-

ριόδου του Service.   

50 Χ 40 = 20  

Στοιχεία της προσφέρουσας εμπορικής εταιρείας που 

έχουν σχέση με την ύπαρξη πιστοποιητικών ποιότη-

τας (ISO 9001). 

50 Χ 10 = 5  

Στοιχεία της εταιρείας συναρμολόγηση / κατασκευή 

ή συγγραφέα λογισμικού του προτεινόμενου εξοπλι-

σμού που έχουν σχέση με την ύπαρξη πιστοποιητι-

κού ποιότητας (ISO 9001 κ.λ.π.) 

50 Χ 10 = 5  

Η δυνατότητα δέσμευσης με συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα, για εξυπηρέτηση κλήσεων προβλημά-

των (η προμηθεύτρια εταιρεία θα δεσμευθεί σε πό-

σες  ώρες μπορεί να έχει τεχνικό της στην εγκατά-

σταση). 

55 Χ 40 = 22  

  100 = Β=  52 

Πίνακες Αξιολόγησης Ενότητα Α  

α/

α 

Ενότητα Α Πίνακας Βαθμολογία  

(40-50-60) 

Βάρος Εί-

δους 

(Βαθμολογία)  

X 

 (Βάρος Είδους) 

Τελική βαθμολο-

γία  

1 Υπολογιστής Τ1 51,00 X 20 = 10,2   

2 Οθόνη T2 51,36 X 4 =   2,0544   

3 Πολυμηχάνημα Laser Α4 Τ3 50,90 X 3 =   1,527   

4 Σαρωτής Α4 Τ4 51,43 X 3 =   1,5429   

5 Κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα 

αποθήκευσης διαχείρισης & υψη-

λής διαθεσιμότητας δεδομένων 

(Storage) 

Τ5 50,70 X 30 = 15,21   

6 Μεταγωγέας δεδομένων - Switch Τ6 50,30 Χ 20 = 10,06   

7 Μεταγωγέας δεδομένων - Switch Τ7 50,30 Χ 20 = 10,06   

    100 = Α =  50,6543 
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Πίνακες Αξιολόγησης Τελικός Πίνακας Τεχνικής Αξιολόγησης 

   Βαθμολογία από 

τους αντίστοι-

χους πίνακες αξι-

ολόγησης 

Βαρύτητα 

ενότητας 

Αποτέ-

λεσμα 

Τελική βαθμολογία 

        

        

  Ενότητα A 50,6543 Χ 70% = 35,45801   

  Ενότητα Β      52 Χ 30% = 15,6   

        

        

  Τελικός Βαθμός Τεχνικής Αξιολόγησης 100% = 51,05801  

     
   Μετά  τα  παραπάνω     
 
                                          

Η  επιτροπή  αποφασίζει  ομόφωνα 
 
 επιτρέπει  την συνέχιση στον διαγωνισμό του προμηθευτή  ΒΟΥΒΑΛΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στο επόμε-
νο  στάδιο  του διαγωνισμού που αφορά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς καθόσον ο προσφερόμενος εξο-
πλισμός καλύπτει  σε   όλα  τα σημεία τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και η βαθμολόγηση καλύπτει 
πλήρως τα κριτήρια που θέτει η διακήρυξη . 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

 

 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)   

 

             Στη Δράμα, την 21
η
 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Tρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε  σε τακτική συνεδρί-

αση στο Δήμο Δράμας  η Επιτροπή  του διαγωνισμού για την   «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

(hardware) »,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 684/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και απαρτίζεται από τους ακόλουθους δημοτικούς υπαλλήλους: 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Μακρίνα Σιδηροπούλου    

     3) Νικόλαος Καμπούρης 

προκειμένου να συντάξουμε το πρακτικό  Νο 2, το οποίο αφορά το άνοιγμα του φακέλου της οικονομι-

κής  προσφοράς του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού  με το  σύστημα συμφερότερης προ-

σφοράς  της 13-10-2014  , μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών , την 

βαθμολόγηση της προσφοράς  και την σύνταξη του πρακτικού Νο 1  της 13
ης 

 Οκτωβρίου 2014.  

   Η τιμή η οποία δόθηκε από συμμετέχοντα προμηθευτή είναι 52.832,00 μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ .  Τελική τιμή  με ΦΠΑ  64.983,36 .  

   Το ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε είναι της τάξης 7,17%.   

   Τελική   βαθμολογία   Λ=ΤΚ/Β =52.832/51,05801=1.034,7445 

   Mετά τα ανωτέρω  η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας  υπ όψιν : 

α)το γεγονός ότι δόθηκε ευρεία δημοσιότητα για τον διαγωνισμό καθόσον εφαρμόσθηκε ότι προβλέ-

πεται από την ισχύουσα νομοθεσία , δημοσίευση σε τοπική καθημερινή εφημερίδα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ , Μη-

τρώο Συμβάσεων ,τοιχοκόλληση, δημοτική πύλη  κλπ . 

β) την δύσκολη οικονομική συγκυρία  που έχει ως  συνέπεια  την αδυναμία-απροθυμία  να συμμετέ-

χουν οι προμηθευτές σε διαγωνισμούς καθώς υπάρχει δυσκολία προσκόμισης φορολογικών , ασφαλιστι-

κών ενημεροτήτων  κλπ .  
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γ)το ικανοποιητικό ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε από τον μετέχοντα προμηθευτή, που είναι 7,17%   

δ) το γεγονός ότι το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης του ΒΟΥΒΑΛΙΔΗ Α. ΑΝΕΣΤΗ  είναι κατά πολύ 

υψηλότερο από το ποσοστό έκπτωσης  που δόθηκε από τον μειοδότη  προμηθευτή (2,53%) του Πακέτου 

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 Δήμου Δράμας που περιελάμβανε όμοια ή παρεμφερή είδη. 

ε)  το γεγονός ότι σε πρόσφατο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του Δήμου μας για την Προμήθεια ε-

ξοπλισμού για την ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου Δράμας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό – 

Πνευματικό Κέντρο» (Πακέτο Β) ,την 21-07-2014  το πακέτο αυτό περιελάμβανε   όμοια ή παρεμφερή  

είδη και δόθηκε ίδιο ποσοστό  έκπτωσης 7,16 .  

 

εισηγείται  ομόφωνα 

   

την κατακύρωση του διαγωνισμού στoν ΒΟΥΒΑΛΙΔΗ  ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   με  τιμή 

52.832,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (τελική τιμή  με ΦΠΑ  64.983,36 ) καθόσον είναι η μο-

ναδική και η πλέον συμφέρουσα   και για όλους τους ανωτέρω λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν . 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

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

 
 Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό διαγωνισμού για την «Προμήθεια και ε-
γκατάσταση εξοπλισμού (hardware )», στον κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   
με την χαμηλότερη προσφορά 52.832,00 €  (μη συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ)  και   64.983,36 
€ με ΦΠΑ. 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 

 

ΑΔΑ: 771ΦΩ9Μ-ΛΧΟ
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