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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

18/2015 
 
  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση των πρακτικών 

του δηµόσιου πρόχειρου συ-

νοπτικού   διαγωνισµού   για 

την «Προµήθεια Λογισµικών» 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή. 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Ιανουαρίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 

και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από την 1353/13-01-2015 
γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας , 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 
6 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2)        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3)        Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος 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. 
      Το τακτικό µέλος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος 
Στέργιος. 
       Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ∆ήµου 
∆ράµας.  
      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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 924/09-01-2015 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση των πρακτικών 
του δηµόσιου πρόχειρου συνοπτικού   διαγωνισµού   για την «Προµήθεια Λογισµικών» 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή», και καλεί αυτήν να αποφασίσει 
σχετικά. 

 

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

            «Σας στέλνουµε το φάκελο, �ου �εριλαµβάνει το �ρακτικό Νο 1 και Νο 2, του α�ό 15 

∆εκεµβρίου 2014 δηµόσιου �ρόχειρου συνο�τικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια  Λογισµικών» 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (�οσοστό  έκ�τωσης 14,05%), �ου αντιστοιχεί µε 

�ροσφορά  27.950,94 € (είκοσι ε�τά χιλιάδες εννιακόσια �ενήντα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λε�τά) µη 

συµ�εριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  (34.379,66 µε ΦΠΑ)  και µε αρχικό �ροϋ�ολογισµό 40.000,00 € µε 

ΦΠΑ,  του �ροµηθευτή Ανέστη Α. Βουβαλίδη (Ba GROUP)  (ΑΦΜ   029882245)  και 

�αρακαλούµε για την κατακύρωση του α�οτελέσµατος του διαγωνισµού.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 1 
 

         ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ  
 

       Στη ∆ράµα σήµερα 15 ∆εκεµβρίου   2014, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00, οι   

υπογράφοντες:  
 

1) Ελένη Βουλγαρίδου    

2) Ευστράτιος Λαλές    και 

3)Γεώργιος Πετσάνης,  
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, 

σύµφωνα µε την  114/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή 

του δηµόσιου πρόχειρου  διαγωνισµού µε  κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ»  έτους.  

        Παραλάβαµε εµπρόθεσµα  δύο  (2)  προσφορές διαγωνιζοµένων   προµηθευτών: 

         Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών  

περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας η προσφορά της εταιρείας 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. και πρωτοκολλήθηκε.  

         Η  προσφορά του προµηθευτή ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α.ΑΝΕΣΤΗ κατατέθηκε εµπρόθεσµα από 

τον ίδιο πριν την λήξη της ώρας έναρξης διενέργειας του διαγωνισµού που ήταν η  10:00 π.µ.       

        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 του ενός διαγωνιζόµενου (ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α.ΑΝΕΣΤΗ), 

εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π.). Μέσα στον 

κυρίως φάκελο 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 και διαπίστωσε ότι το σύνολο των διαγωνιζοµένων υπέβαλε 

πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

       Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη η  συµφωνία των προσφορών προς τις  

προδιαγραφές της διακήρυξης. Κατά την κρίση της επιτροπής, οι δύο προσφορές είναι αποδεκτές 

µε βάση τους καθοριζόµενους στις  προδιαγραφές της διακήρυξης, ουσιώδεις όρους.  
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       Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους 

συµµετέχοντες ότι οι προσφορές τους είναι πλήρης και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

        Οι Οικονοµικοί φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και ώρα που 

θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που 

προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 

              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

                                                 εισηγείται οµόφωνα 
 

Τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και των δύο (2)  συµµετασχόντων:  
 

1. COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. 

2. ΒΟΥΒΑΛΙ∆Η Α. ΑΝΕΣΤΗ   
 

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. 
  

Η επιτροπή διαγωνισµού  
   

1) Ελένη Βουλγαρίδου             2) Ευστράτιος Λαλές           3) Γεώργιος Πετσάνης  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
 

∆ηµόσιου Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Λογισµικών»  
  

Στη ∆ράµα, σήµερα την 24η ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η ε$ιτρο$ή διενέργειας διαγωνισµού του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η ο$οία συγκροτήθηκε µε την υ$’ αριθµόν 114/2014 α$όφαση της 

Οικονοµικής Ε$ιτρο$ής, για να $ροχωρήσει στην α$οσφράγιση των φακέλων των 

οικονοµικών $ροσφορών $ου υ$οβλήθηκαν στον δηµόσιο $ρόχειρο διαγωνισµό για την 

«Προµήθεια Λογισµικών» ό$ως ορίζεται στην 64884/05-12-2014  διακήρυξη του ∆ηµάρχου 

και κρίθηκαν α$οδεκτές σύµφωνα µε το α$ό 15-12-2014 $ρακτικό Νο 1 της ε$ιτρο$ής 

αξιολόγησης.  
 

Στη συνεδρίαση της ε$ιτρο$ής ήταν $αρόντες: 
 

1)  Λαλές Ευστράτιος 

2)  Πετσάνης Γεώργιος και 

3)  Βουλγαρίδου Ελένη 
 

Σύµφωνα µε την 64884/05-12-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου η αξιολόγηση των προσφορών 

θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης).  

Η ε$ιτρο$ή $ροέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών $ροσφορών και κατέγραψε τις 

$ροσφερόµενες τιµές, ό$ως φαίνεται στον $αρακάτω $ίνακα: 
 

Α/Α Ονοµατε+ώνυµο/Ε+ωνυµία 

Ποσοστό 

Έκ+τωση

ς  

Προσφερόµενη τιµή  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Cosmos Business Systems 

A.E.B.E. 
9% 

32.520,00 € x 9% = 2.926,80 € 

32.520,00 € - 2.926,80 € = 
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29.593,20 € 

2 Βουβαλίδης Α. Ανέστης 14,05% 

32.520,00 € x 14,05% = 4.569,06 € 

32.520,00 € - 4.569,06 € = 

27.950,94 € 
 

Μετά α$ό τα $αρα$άνω, η Ε$ιτρο$ή λαµβάνοντας υ$όψη: 
 

• την υ$’ αριθ. 64884/05-12-2014 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το α$ό 15-12-2014 Πρακτικό Νο 1 της Ε$ιτρο$ής Αξιολόγησης 

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 

Εισηγείται Οµόφωνα  
 

Ι.  Την κατακύρωση της $ροµήθειας στον $ροµηθευτή Ανέστη Α. Βουβαλίδη, γιατί $ρόσφερε 

την  χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο $οσοστό έκ$τωσης). 
 

Α/Α Ονοµατε+ώνυµο/Ε+ωνυµία Ποσοστό Έκ+τωσης  
Προσφερόµενη τιµή  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Βουβαλίδης Α. Ανέστης 14,05% 27.950,94 € 

 

Μη υ$άρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Ε$ιτρο$ής έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για δια$ίστωση των άνω, συντάχθηκε το $αρόν $ρακτικό, το ο$οίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ$ογράφεται. 

  
        Η Ε+ιτρο+ή 

   

Λαλές Ευστράτιος        Πετσάνης Γεώργιος       Βουλγαρίδου Ειρήνη  
 

          Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις 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 επιτρο- 
πής διαγωνισµού για την «Προµήθεια Λογισµικών» , που  διεξήχθη την ∆ευτέρα 
15-12-2014 και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον κάτωθι 
προµηθευτή : 
  

Α/Α Ονοµατε+ώνυµο/Ε+ωνυµία Ποσοστό Έκ+τωσης  
Προσφερόµενη τιµή  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Βουβαλίδης Α. Ανέστης 14,05% 27.950,94 € 

 

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