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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

125/2015 
 

  

ΘΕΜΑ:  
 

Κατακύρωση των πρακτικών του 

δηµόσιου   ανοικτού  συνοπτικού  

µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώ- 

σιµου Υγειονοµικού Υλικού» 2015 

του  ∆ήµου  ∆ράµας, του Νοµικού 

Προσώπου   ∆.∆,  της  ∆ΕΚΠΟΤΑ  

και του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 

 

 

     
       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 εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 14305/02-04-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την κατακύρωση των πρακτικών του δηµόσιου  
ανοικτού συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Φαρµάκων & 
Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» 2015 του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου 
∆.∆, της ∆ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ., και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

 

               «Σας στέλνουµε το φάκελο, του από 16 Μαρτίου 2015 δηµόσιου ανοικτού 

συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµού 

Υγειονοµικού Υλικού»  2015 του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆.∆., της 

∆ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ µε προσφορά: 
 

1. Της προµηθεύτριας Αικατερίνης Παπαδήµα του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 

114953593) 
 

• Πακέτο Νο 2- ∆ήµος ∆ράµας - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 3.383,56 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 4.052,63 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 4.758,77 € (µε ΦΠΑ). 

 

• Πακέτο Νο 4 - Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω 
χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 2.563,00 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 3.072,49 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 3.469,47 € (µε ΦΠΑ). 
 

• Πακέτο Νο 6 – ∆ΕΚΠΟΤΑ - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 7.609,30 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 9.176,42 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 10.204,12 € (µε ΦΠΑ). 
 

• Πακέτο Νο 8 - Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 61,70 € µη συµπεριλαµβανόµενου 
του ΦΠΑ και 72,39 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 117,26 € (µε ΦΠΑ). 

 

2. Της προµηθεύτριας εταιρείας Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ 800343350) 
 

• Πακέτο Νο 1 - ∆ήµος ∆ράµας - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  
τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 5.431,10 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
5.784,12 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 5.811,38 € (µε ΦΠΑ) 

 

• Πακέτο Νο 3 - Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 106,58 € µη συµπεριλαµβανόµενου 
του ΦΠΑ και 113,51 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 120,44 € (µε 
ΦΠΑ). 

 

• Πακέτο Νο 5 - ∆ΕΚΠΟΤΑ - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  
στο πακέτο  για  ποσό 719.95 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 766,75 €  
(µε ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 780,92 € (µε ΦΠΑ). 
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• Πακέτο Νο 7 - Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.  - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  
τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 69,78 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
74,32 €  (µε ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 82,41 € (µε ΦΠΑ). 
 

και  παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού»  
 

Το από 16-03-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 

παρακάτω: 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

∆ηµόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την  
«Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» 2015  

 
      Στη ∆ράµα, σήµερα την 16η Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ηµαρχείου ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, η οποία συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµόν 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον  
δηµόσιο ανοικτό συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή για αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα 
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου 
τιµών φαρµάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα για την «Προµήθεια 
Φαρµάκων & Αναλώσιµού Υγειονοµικού Υλικού», 2015,  όπως ορίζεται στην αριθµ. 
8785/27-02-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Μιλτιάδης Μελιάδης   
2) Ευστράτιος Λαλές   
3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών περιήλθαν  στην Υπηρεσία µας οι ακόλουθες προσφορές: 

 

Αρ.  
Φακέλου 

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Ιώνη – Ελένη Πιταράκη του Αλφρέδου  

2 ∆ηµήτριος Α. Κάζης & Σία Ο.Ε. 

 
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο  

(2) προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 
 

Αρ. Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

3 Αικατερίνη Παπαδήµα του Κωνσταντίνου  

4 Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε 

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

     Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 
στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 
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βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 
µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

 

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

     Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τους προµηθευτές: 
1) Ιώνη – Ελένη Πιταράκη του Αλφρέδου 
2) Αικατερίνη Παπαδήµα του Κωνσταντίνου και των εταιρειών: 
3) ∆ηµήτριος Α. Κάζης & Σία Ο.Ε. 
4) Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 
όλα τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη  

        
 Μετά από τα παραπάνω, η  Επιτροπή: 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων διαγωνιζοµένων οι 
οποίοι αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:  
 

Αρ.  
Φακέλου 

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Ιώνη – Ελένη Πιταράκη του Αλφρέδου  

2 ∆ηµήτριος Α. Κάζης & Σία Ο.Ε. 

3 Αικατερίνη Παπαδήµα του Κωνσταντίνου  

4 Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Το από 20-03-2015 No 2 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2 
    

∆ηµόσιο ανοικτό συνοπτικό  µειοδοτικό διαγωνισµό για την 

«Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» 2015  

Στη ∆ράµα  σήµερα  20 Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ  οι 
υπογράφουσες : 
1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Θωµάς Πετρίδης  (αναπληρωτής του Ερωτόκριτου Χαιριστανίδη) 

δηµοτικοί  υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών 
ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
συνεδριάσαµε  προκειµένου να προχωρήσουµε  στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» έτους 
2015του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΚΠΟΤΑ καθώς 
και του Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.  
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   H επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία του διαγωνισµού και οµόφωνα προχωρά στον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, καταγράφοντας όλες τις προσφορές: 
 

Ιώνη – Ελένη 
Πιταράκη 

 του Αλφρέδου 

∆ηµήτριος Α. Κάζης 
& Σία Ο.Ε. 

Αικατερίνη 
Παπαδήµα  

του Κωνσταντίνου 
Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 

Αριθµός Πακέτου 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς  
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με     
   ΦΠΑ 

Πακέτο Νο 1 
∆ήµος ∆ράµας  
Φάρµακα 

 
5.444,01 

 
5.797,87 5.451,50 5.805,85 5.450,98 5.805,29 5.405,90 

 

 
5.757,28 

 

Πακέτο Νο 2 
∆ήµος ∆ράµας 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

4.198,38 5.062,12 
 

3.645,91 
 

 
4.372,48 

 

 
3.329,56 

 

 
3.991,61 

 
------- ------- 

Πακέτο Νο 3 
Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. 
Φάρµακα 

109,68 116,81 110,81 118,01 108,59 
 

115,64 
 

106,58 113,51 

Πακέτο Νο 4 
Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

2.684,05 3.221,87 2.681,00 3.210,43 2.563,00 3.072,49 2.706,63 3.240,95 

Ιώνη – Ελένη 
Πιταράκη 

 του Αλφρέδου 

∆ηµήτριος Α. Κάζης 
& Σία Ο.Ε. 

Αικατερίνη 
Παπαδήµα  

του Κωνσταντίνου 
Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 

Αριθµός Πακέτου 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Πακέτο Νο 5 
∆ΕΚΠΟΤΑ 
Φάρµακα 

 
726,56 

 

 
773,79 

 
729,23 

 
766,63 

 

 
723,40 

 

 
770,42 

 
719.95 766,75 

Πακέτο Νο 6 
∆ΕΚΠΟΤΑ 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

8.000,36 9.663,17 7.830,91 9.447,35 7.609,30 9.176,42 8.090,12 9.772,26 

Πακέτο Νο 7 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
Φάρµακα 

71,38 76,02 
 

76,44 
 

 
81,41 

 
70,13 74,69 69,78 74,32 

Πακέτο Νο 8 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

101,30 121,81 86,50 103,25 61,70 72,39 69,90 82,51 

 
Παρατήρηση Νο 1 στην Οικονοµική Προφορά της Ιώνη – Ελένη Πιταράκη: 

1. Πακέτο Νο 1 (∆ήµος ∆ράµας  --  Φάρµακα)  Υποπακέτο Νο 1α (Τµήµα 
Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας), α/α 13 (Menveo), 
παρατηρήθηκε λάθος στον υπολογισµό του συνόλου. Το ζητούµενα είναι: 15 
τεµάχια µε 47,90 € προσφερόµενη τιµή τεµαχίου της προµηθεύτριας και σύνολο 
718,50 € (15 x 47,90 € = 718,50 € χωρίς ΦΠΑ). Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια 
δήλωσε στην οικονοµική προσφορά το σύνολο στον α/α 13,  το ποσό των 717,00 
€, διαφορά 1,50 € προς τα κάτω.   

2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του υποπακέτου Νο 1α  διαµορφώνεται στο ορθό 
4.958,36  €, το ΦΠΑ στα 353,96 € και το γενικό σύνολο του πακέτου Νο 1 στο 
ορθό 5.799,47 €. 
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3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 

 

1. Πακέτο Νο 5 (∆ΕΚΠΟΤΑ  --  Φάρµακα) Υποπακέτο Νο 5γ (Ιατροκοινωνικό 
{ΙΑΚ}), α/α 14 (Ponstan tb 500mg) παρατηρήθηκε λάθος στον υπολογισµό του 
συνόλου. Το ζητούµενα είναι: 4 τεµάχια µε 1,81 € προσφερόµενη τιµή τεµαχίου 
της προµηθεύτριας και σύνολο 7,24 € (4 x 1,81  € = 7,24 € χωρίς ΦΠΑ). Εκ 
παραδροµής η προµηθεύτρια δήλωσε στην οικονοµική προσφορά το σύνολο στον 
α/α 14,  το ποσό των 7,64 €, διαφορά 0,40 € προς τα πάνω.   

2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του υποπακέτου Νο 5γ  διαµορφώνεται στο ορθό 
639,49 €, το ΦΠΑ στα 47,20 € και το γενικό σύνολο του πακέτου Νο 5 στο ορθό 
773,36 €. 

3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 
 

Παρατήρηση Νο 2 στην Οικονοµική Προφορά της ∆ηµήτριος Α. Κάζης & Σία Ο.Ε. 

1. Πακέτο Νο 2 (∆ήµος ∆ράµας  --  Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό)  Υποπακέτο 
Νο 2β (∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών), α/α 8 (Γάζες απλές – 100 τεµ.), 
παρατηρήθηκε λάθος στον υπολογισµό του συνόλου. Το ζητούµενα είναι: 5 
τεµάχια µε 5,80 € προσφερόµενη τιµή τεµαχίου της προµηθεύτριας και σύνολο 
29,00 € (5 x 5,80 € = 29,00 € χωρίς ΦΠΑ). Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια 
εταιρεία δήλωσε στην οικονοµική προσφορά το σύνολο στον α/α 8,  το ποσό των 
26,00 €, διαφορά 3,00 € προς τα κάτω.   

2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του υποπακέτου Νο 2β  διαµορφώνεται στο ορθό 
203,90  €, το ΦΠΑ στα 145,98 €, το γενικό σύνολο των υποπακέτων Νο 2α, 2β, 2γ  
στο ορθό 1.268,88 € και γενικό σύνολο του πακέτου Νο 2 στο ορθό 4.375,87 €. 

3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 

 

1. Πακέτο Νο 5 (∆ΕΚΠΟΤΑ  --  Φάρµακα) παρατηρήθηκε λάθος στον υπολογισµό 
του γενικού συνόλου του πακέτου Νο 5. Τα σύνολα των υποπακέτων Νο 5α, 5β και 
5γ ανέρχονται στα ποσά 49,10 €, 38,75 € και 641,38 € αντίστοιχα (49,10 + 38,75 + 
641,38 + 47,40 {ΦΠΑ} = 776,63 €).   Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια εταιρεία 
δήλωσε στην οικονοµική προσφορά του γενικού συνόλου του πακέτου Νο 5 το 
ποσό (µε ΦΠΑ) των 766,63 € αντί του ορθού 776,63 €, διαφορά 10,00 € προς τα 
πάνω.   

2. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  επηρεάζει την τελική κατάταξη στην αξιολόγηση 
της Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο και κατατάσσει την εταιρεία αυτή τέταρτη αντί πρώτης. 

 

1. Πακέτο Νο 7 (Πολιτιστικός Οργανισµός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  --  
Φάρµακα), α/α 2 (Fenistil gel) παρατηρήθηκε λάθος στον υπολογισµό του 
συνόλου. Το ζητούµενα είναι: 2 τεµάχια µε 4,10 € προσφερόµενη τιµή τεµαχίου 
της προµηθεύτριας εταιρεία και σύνολο 8,20 € (2 x 4,10  € = 8,20 € χωρίς ΦΠΑ). 
Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια εταιρεία δήλωσε στην οικονοµική προσφορά το 
σύνολο στον α/α 2,  το ποσό των 12,30 €, διαφορά 4,10 € προς τα πάνω.   
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2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του πακέτου Νο 7  διαµορφώνεται στο ορθό 72,34 
€, το ΦΠΑ στα 4,70 € και το γενικό σύνολο του πακέτου Νο 7 στο ορθό 77,04 €. 

3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 

 

Παρατήρηση Νο 3 στην Οικονοµική Προφορά της Αικατερίνης Παπαδήµα 

1. Πακέτο Νο 1 (∆ήµος ∆ράµας  --  Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό)  Υποπακέτο 
Νο 2β (∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών), α/α 10 (Flogo), παρατηρήθηκε λάθος στον 
υπολογισµό του συνόλου. Το ζητούµενα είναι: 10 τεµάχια µε 6,00 € 
προσφερόµενη τιµή τεµαχίου της προµηθεύτριας και σύνολο 60,00 € (10 x 6,00 € 
= 60,00 € χωρίς ΦΠΑ). Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια δήλωσε στην οικονοµική 
προσφορά το σύνολο στον α/α 10,  το ποσό των 6,00 €, διαφορά 54,00 € προς τα 
κάτω.   

2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του υποπακέτου Νο 2β  διαµορφώνεται στο ορθό 
207,40  €, το ΦΠΑ στα 141,90 €, το γενικό σύνολο των υποπακέτων Νο 2α, 2β, 2γ 
στο ορθό 1.233,40 € και γενικό σύνολο του πακέτου Νο 2 στο ορθό 4.052,63 €. 

3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 

 

1. Πακέτο Νο 3 (Νοµικό Πρόσωπο ∆. ∆ράµας  --  Φάρµακα) Εκ παραδροµής η 
προµηθεύτρια δήλωσε στην οικονοµική προσφορά ΦΠΑ  7,05 € αντί του ορθού 
7,06 € λόγω µη στρογγυλοποίησης.   

2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του πακέτου Νο 3 διαµορφώνεται στο ορθό 115,65 
€. 

 

1. Πακέτο Νο 5 (∆ΕΚΠΟΤΑ  --  Φάρµακα) Υποπακέτο Νο 5γ (Ιατροκοινωνικό {ΙΑΚ})  
Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια δήλωσε στην οικονοµική προσφορά για το 
σύνολο του υποπακέτου 5γ, το ποσό των 640,59 € αντί του ορθού 640,54 €, 
διαφορά 0,05 € προς τα πάνω.   

2. Βάση του ανωτέρου το σύνολο του υποπακέτου Νο 5γ  διαµορφώνεται στο ορθό 
640,54 €, το ΦΠΑ δεν αλλάζει  και το γενικό σύνολο του πακέτου Νο 5 στο ορθό 
770,37 €. 

3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 

 

Παρατήρηση Νο 4 στην Οικονοµική Προφορά της Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 

1. Πακέτο Νο 1 (∆ήµος ∆ράµας  --  Φάρµακα)  Υποπακέτο Νο 1α Εκ παραδροµής 
η προµηθεύτρια εταιρεία δήλωσε στην οικονοµική προσφορά για το σύνολο του 
υποπακέτου Νο 1α το ποσό των 4.934,27 € αντί του ορθού 4.959,57, διαφορά 
25,30 € προς τα κάτω.   
Επίσης, στο υποπακέτο Νο 1β εκ παραδροµής η προµηθεύτρια εταιρεία δήλωσε 
στην οικονοµική προσφορά για το σύνολο του υποπακέτου Νο 1β το ποσό των 
144,95 € αντί του ορθού 144,85 €, διαφορά 0,10 € προς τα πάνω. 

2. Βάση των ανωτέρων το σύνολο του υποπακέτου Νο 1α  διαµορφώνεται στο ορθό 
4.959,57  €, το σύνολο του υποπακέτου Νο 2β  διαµορφώνεται στο ορθό 144,85 €, 
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το ΦΠΑ στα 353,02 € και το γενικό σύνολο του πακέτου Νο 1 στο ορθό 5.784,12 
€. 

3. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της 
Επιτροπής λόγω της διαφοράς µεταξύ των προµηθευτών στο συγκεκριµένο 
πακέτο. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ,  µετά τον λεπτοµερή έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών των τεσσάρων προµηθευτών παρουσιάζει τον διορθωµένο 
πίνακα οικονοµικών προσφορών.  
 

Ιώνη – Ελένη 
Πιταράκη 

 του Αλφρέδου 

∆ηµήτριος Α. Κάζης 
& Σία Ο.Ε. 

Αικατερίνη 
Παπαδήµα  

του Κωνσταντίνου 
Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. 

Αριθµός Πακέτου 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς  
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με       
ΦΠΑ 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με     
   ΦΠΑ 

Πακέτο Νο 1 
∆ήµος ∆ράµας  
Φάρµακα 

5.445,51 5.799,47 5.451,50 5.805,85 5.450,98 5.805,29 5.431,10 5.784,12 

Πακέτο Νο 2 
∆ήµος ∆ράµας 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

4.198,38 5.062,12 3.648,91 4.375,87 3.383,56 4.052,63 ------- ------- 

Πακέτο Νο 3 
Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. 
Φάρµακα 

109,68 116,81 110,81 118,01 108,59 115,65 106,58 113,51 

Πακέτο Νο 4 
Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

2.684,05 3.221,87 2.681,00 3.210,43 2.563,00 3.072,49 2.706,63 3.240,95 

Πακέτο Νο 5 
∆ΕΚΠΟΤΑ 
Φάρµακα 

726,16 773,36 729,23 776,63 723,35 770,37 719.95 766,75 

Πακέτο Νο 6 
∆ΕΚΠΟΤΑ 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

8.000,36 9.663,17 7.830,91 9.447,35 7.609,30 9.176,42 8.090,12 9.772,26 

Πακέτο Νο 7 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
Φάρµακα 

71,38 76,02 72,34 77,04 70,13 74,69 69,78 74,32 

Πακέτο Νο 8 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
Αναλώσιµο 
Υγειονοµικό Υλικό 

101,30 121,81 86,50 103,25 61,70 72,39 69,90 82,51 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την  κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ της προµηθεύτριας Αικατερίνης Παπαδήµα 
του Κωνσταντίνου στα πακέτα: 
 

• Πακέτο Νο 2- ∆ήµος ∆ράµας - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 3.383,56 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 4.052,63 €  µε ΦΠΑ  
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• Πακέτο Νο 4 - Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω 
χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 2.563,00 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 3.072,49 €  µε ΦΠΑ  
 

• Πακέτο Νο 6 – ∆ΕΚΠΟΤΑ - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 7.609,30 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 9.176,42 €  µε ΦΠΑ  
 

• Πακέτο Νο 8 - Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 61,70 € µη συµπεριλαµβανόµενου 
του ΦΠΑ και 72,39 €  µε ΦΠΑ  

 

Την  κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ της εταιρείας  Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. στα 
πακέτα: 

 

• Πακέτο Νο 1 - ∆ήµος ∆ράµας - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  
τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 5.431,10 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
5.784,12 €  µε ΦΠΑ  
 

• Πακέτο Νο 3 - Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 106,58 € µη συµπεριλαµβανόµενου 
του ΦΠΑ και 113,51 €  µε ΦΠΑ  

 

• Πακέτο Νο 5 - ∆ΕΚΠΟΤΑ - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  
στο πακέτο  για  ποσό 719.95 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 766,75 €  
µε ΦΠΑ  

 

• Πακέτο Νο 7 - Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.  - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  
τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 69,78 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
74,32 €  µε ΦΠΑ » 

    
       Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς 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 τα πρακτικά 1 και 2 του διαγωνισµού της επιτροπής 
διαγωνισµού για την « Προµήθεια  εξοπλισµού  Παιδικού  Σταθµού Ν. Κρώµνης», 
που διεξήχθησαν την ∆ευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και  20  Μαρτίου 2015 αντίστοιχα και 
κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στους κάτωθι προµηθευτές : 

 

Στη Αικατερίνη Παπαδήµα του Κωνσταντίνου τα: 
 

• Πακέτο Νο 2- ∆ήµος ∆ράµας - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 3.383,56 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 4.052,63 €  µε ΦΠΑ  

 

• Πακέτο Νο 4 - Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω 
χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 2.563,00 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 3.072,49 €  µε ΦΠΑ  
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• Πακέτο Νο 6 – ∆ΕΚΠΟΤΑ - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 7.609,30 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 9.176,42 €  µε ΦΠΑ  
 

• Πακέτο Νο 8 - Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. - Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 61,70 € µη συµπεριλαµβανόµενου 
του ΦΠΑ και 72,39 €  µε ΦΠΑ  

 

Στην  εταιρεία  Ι. Κολλάς & Σία Ο.Ε. τα: 
 

• Πακέτο Νο 1 - ∆ήµος ∆ράµας - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  
τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 5.431,10 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
5.784,12 €  µε ΦΠΑ  
 

• Πακέτο Νο 3 - Νοµικό Πρόσωπο ∆.∆. - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 106,58 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 113,51 €  µε ΦΠΑ  

 

• Πακέτο Νο 5 - ∆ΕΚΠΟΤΑ - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  
στο πακέτο  για  ποσό 719.95 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 766,75 €  

µε ΦΠΑ  
 

• Πακέτο Νο 7 - Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.  - Φάρµακα λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  
τιµής  στο πακέτο  για  ποσό 69,78 € µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
74,32 €  µε ΦΠΑ  

 

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