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ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση των πρακτικών 
του ανοικτού επαναληπτικού 
διαγωνισµού  για  την « Προ-
µήθεια  εξοπλισµού Παιδικού 
Σταθµού Ν. Κρώµνης» 

 

     
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 925/09-01-2015 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση των πρακτικών 
του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισµού  για  την « Προµήθεια  εξοπλισµού Παιδικού 
Σταθµού Ν. Κρώµνης»», 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, ο ο�οίος συµ�εριλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 και Πρακτικό Νο 

2, του α�ό 25 Ιουλίου 2014 ανοικτού ε�αναλη�τικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

εξολισµού Παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

τιµή.  
 

Οι �ροµηθευτές �ου αναδείχτηκαν µετά το άνοιγµα των οικονοµικών �ροσφορών: 
 

1. eLNiko Furniture A.B.E.E. (ΑΦΜ  --  997785577) µε �ροσφορά στο �ακέτο: 

• Πακέτο Α  (Προµήθεια Εξο"λισµού Ε"ί"λωσης & Παιδαγωγικού Υλικού) 
χαµηλότερη τιµή 33.495.00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό �ροϋ�ολογισµό  

48.160,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

2. CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.  (ΑΦΜ  --  094185929) µε �ροσφορά 

στο �ακέτο: 

• Πακέτο Β  (Προµήθεια Ιµατισµού) 
χαµηλότερη τιµή 6.291,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό �ροϋ�ολογισµό 

8.730,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

3. Παναϊρλής ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ  --  998640903) µε �ροσφορά στο 

�ακέτο: 

• Πακέτο Ζ  (Προµήθεια Εξο"λισµού Παιδικής Χαράς – Αυλής) 
χαµηλότερη τιµή 4.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό �ροϋ�ολογισµό 

5.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Σας αναφέρουµε ότι για τα Πακέτα: 
        Γ:  Προµήθεια Εξο"λισµού Μαγειρείου  

       ∆:  Προµήθεια Εξο"λισµού Ηλεκτρικών Ειδών-Συσκευές  

      Ε:  Προµήθεια Εξο"λισµού Γραφείων  

          ΣΤ:  Προµήθεια Εξο"λισµού Ηλεκτρονικών Συσκευών  
        Η:   Προµήθεια Κινητού Εξο"λισµού (σκευών µαγειρικής, σερβιρίσµατος και 
τουαλέτας)  
 

δεν υ�οβλήθηκε καµία �ροσφορά α�ό �ροµηθευτή στον αρχικό διαγωνισµό στις 6 

∆εκεµβρίου 2013 καθώς και στον ε�αναλη�τικό στις 25 Ιουλίου 2014. 
 

    Παρακαλούµε για: 

α)  την  κατακύρωση του α�οτελέσµατος του διαγωνισµού όσον αφορά το Πακέτο Α 
(Προµήθεια Εξο�λισµού Ε�ί�λωσης & Παιδαγωγικού Υλικού) στην εταιρεία 
eLNiko Furniture A.B.E.E., Πακέτο Β (Προµήθεια Ιµατισµού) στην εταιρεία 
CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.   και Πακέτο Ζ (Προµήθεια 
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Εξο�λισµού Παιδικής Χαράς – Αυλής) στην εταιρεία Παναϊρλής ∆ηµήτριος & 
Σία Ο.Ε. του διαγωνισµού. 

 

β)   την κήρυξη άγονου του διαγωνισµού, όσον αφορά το Πακέτο Γ (Προµήθεια 
Εξο�λισµού Μαγειρείου) συνολικού �ροϋ�ολογισµού 4.620,00 € χωρίς ΦΠΑ, 
Πακέτο ∆ (Προµήθεια Εξο�λισµού Ηλεκτρικών Ειδών-Συσκευές)  συνολικού 
�ροϋ�ολογισµού 5.725,00 € χωρίς ΦΠΑ, Πακέτο Ε  (Προµήθεια Εξο�λισµού 
Γραφείων) συνολικού �ροϋ�ολογισµού 2.625,00 € χωρίς ΦΠΑ, Πακέτο ΣΤ 
(Προµήθεια Εξο�λισµού Ηλεκτρονικών Συσκευών) συνολικού �ροϋ�ολογισµού 
1.050,00 € χωρίς ΦΠΑ και Πακέτο Η (Προµήθεια Κινητού Εξο�λισµού {σκευών 
µαγειρικής, σερβιρίσµατος και τουαλέτας}) συνολικού �ροϋ�ολογισµού 2.933,80 
€ χωρίς ΦΠΑ,  δεδοµένου ότι δεν υ�οβλήθηκε καµία �ροσφορά α�ό �ροµηθευτή 
στον αρχικό διαγωνισµό στις  6 ∆εκεµβρίου 2013 καθώς και στον ε�αναλη�τικό 
στις 25 Ιουλίου 2014 

 

• Επειδή εκ των πραγµάτων υπάρχει απροθυµία η αδυναµία συµµετοχής από µέρους 

των προµηθευτών που εµπορεύονται τα είδη των πακέτων του διαγωνισµού να 

συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού, να ληφθεί κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της επιτροπή διαγωνισµού, απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά 

για την προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης για την προµήθεια 

των ειδών των πακέτων Γ, ∆, Ε, ΣΤ, και Η του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του 11389/93 

(ΕΚΠΟΤΑ), λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από προµηθευτές στον αρχικό  

ανοικτό διαγωνισµό της 06-12-2013 και στον επαναληπτικό διαγωνισµό αντίστοιχα της 

25-07-2014 και µη κατάθεσης προσφορών από µέρους τους. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 
 

Ε"αναλη"τικού  Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού  για την 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ» 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 25η Ιουλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή 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 διενεργήσει τον  ε�αναλη�τικό ανοικτό  διαγωνισµό  για 

την  «Προµήθεια εξο�λισµού �αιδικού σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» ό�ως ορίζεται 

στην 34263 / 2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  
 

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

1) Βουλγαρίδου Ελένη 

2) Πετσάνης Γεώργιος  

3) Ελευθεριάδης Μιχάλης (ανα�ληρωτής του Λαλέ Ευστράτιου) 
 

 Παραλάβαµε εµ�ρόθεσµα  τρείς  (3)  �ροσφορές διαγωνιζοµένων �ροµηθευτών: 
 

Α/Α Ονοµατε"ώνυµο/Ε"ωνυµία Πακέτο 

1 CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. Α,Β, Ζ 

2 eLNiko – Furniture A.B.E.E. Α 

3 Παναϊρλής ∆ηµήτριος και Σία Ο.Ε. Ζ 
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Μετά τη λήξη της �ροθεσµίας �αραλαβής των �ροσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

δεν µ�ορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη �ροσφορά και άρχισε η διαδικασία της 

α�οσφράγισης. 

Στη συνέχεια �ροχωρήσαµε στην καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής της 

διακήρυξης �αρουσία  των �αρισταµένων εκ�ροσώ�ων εταιρειών και �ροµηθευτών  και 

µετά την α�οχώρηση α�ό την αίθουσα των  ανωτέρω η συνεδρία έγινε µυστική και η 

Ε�ιτρο�ή ε�ικεντρώθηκε  στον  λε�τοµερή  έλεγχο όλων των δικαιολογητικών 

συµµετοχής καθώς και των λοι�ών στοιχείων και βεβαιώσεων   �ου έ�ρε�ε να 

�ροσκοµισθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην διακήρυξη. 
 

Μετά τον έλεγχο της �ληρότητας των φακέλων, η Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού 

δια�ίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία των εταιρειών 1) 

eLNiko – Furniture A.B.E.E. και 2) Παναϊρλής ∆ηµήτριος και Σία Ο.Ε. ήταν �λήρη και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη για δε την εταιρεία CAMELino – Γαβριήλ Β 

Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. δια�ίστωσε ότι δεν υ�έβαλε �λήρη δικαιολογητικά για τα �ακέτα Α 

και Ζ  και συγκεκριµένα:  
 

Η εταιρεία CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.: 

• Σύµφωνα µε το εδάφιο 7.3.2 της διακήρυξης προβλέπεται σε περίπτωση που ο 

προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται: 

«…….υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του 

τελικού προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την 

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.» Η συµµετάσχουσα εταιρεία, δια της Προέδρου και 

∆ιευθυνούσης Συµβούλου της, υπέβαλε υπεύθυνες  δηλώσεις που αναφέρουν απλώς 

τις εταιρείες οι οποίες θα κατασκευάσουν τα τελικά προϊόντα και από τις οποίες θα 

εισαγάγει  τα είδη των Πακέτων Α και Ζ, τα οποία δεν κατασκευάζει η ίδια.  

Παρέλειψε , ωστόσο, να συµπεριλάβει στον φάκελο του διαγωνισµού  υπεύθυνες 

δηλώσεις των κατασκευαστών,  οι οποίες εκµεταλλεύονται ολικά ή µερικά τις 

µονάδες κατασκευής των τελικών προϊόντων , σύµφωνα µε το ανωτέρω εδάφιο 7.3.2 

της διακήρυξης .  

• Σε  ότι αφορά το Πακέτο Β ο ανωτέρω προµηθευτής δηλώνει ότι  κατασκευάζει ο 

ίδιος τα είδη και συνεπώς σύµφωνα µε την διακήρυξη δεν είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης , η οποία 

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος .  
 

              Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή  
 

                                                 Εισηγείται Οµόφωνα 
 

Α. Την συνέχιση στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των κάτωθι  εταιρειών και για τα 

�ακέτα �ου �εριλαµβάνονται στον �ίνακα : 
 

Α/Α Ονοµατε"ώνυµο/Ε"ωνυµία Πακέτο 

1 CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. Β 

2 eLNiko – Furniture A.B.E.E. Α 

ΑΔΑ: 717ΣΩ9Μ-ΙΥΜ



3 Παναϊρλής ∆ηµήτριος και Σία Ο.Ε. Ζ 
 

καθόσον τα δικαιολογητικά �ου υ�έβαλλαν ήταν σύµφωνα µε τα �ροβλε�όµενα στην 

διακήρυξη. 
 

β. Την α�όρριψη της �ροσφοράς της εταιρείας CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε., 

στα Πακέτα Α και Ζ δεδοµένου ότι �αρουσιάζει ουσιώδεις α�όκλιση α�ό τους όρους της 

διακήρυξης (άρθρο 20, �αρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ) για τον λόγο �ου αναλυτικά αναφέρθηκε 

�αρα�άνω. 
 

γ. Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά τα Πακέτα Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Η για τα 

ο�οία δεν υ�οβλήθηκε καµία �ροσφορά α�ό �ροµηθευτή στον αρχικό διαγωνισµό στις 6 

∆εκεµβρίου 2013 καθώς και στον ε�αναλη�τικό στις 25 Ιουλίου 2014. 
 

δ. Ε�ειδή εκ των �ραγµάτων υ�άρχει α�ροθυµία ή αδυναµία συµµετοχής α�ό µέρους των 

�ροµηθευτών �ου εµ�ορεύονται τα είδη των Πακέτων Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Η καθόσον δεν 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στον αρχικό διαγωνισµό της 06-12-2013 και στον ε�αναλη�τικό 

διαγωνισµό της 25-07-2014, να ληφθεί, κατό�ιν σχετικής εισήγησης της Ε�ιτρο�ής 

∆ιαγωνισµού, α�όφαση α�ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την �ροµήθεια των 

ανωτέρων ειδών των �ακέτων µε τη διαδικασία της α�ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 23 �αρ. 1 του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), λόγων µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος α�ό 

�ροµηθευτή στον αρχικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό αλλά και στον 

ε�αναλη�τικό διαγωνισµό. 
 

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 

   

Ελένη Βουλγαρίδου      Γεώργιος Πετσάνης       Μιχάλης 

Ελευθεριάδης 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
 

Επαναληπτικής ανοικτής δηµοπρασίας µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 

«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ράµας» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα την 24η ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 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 στην ε�αναλη�τική ανοικτή δηµο�ρασία για 

την «Προµήθεια εξο"λισµού "αιδικού σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ράµας» ό�ως ορίζεται στην 

34263/24-06-2014  διακήρυξη του ∆ηµάρχου και κρίθηκαν α�οδεκτές σύµφωνα µε το α�ό 25-

07-2014 �ρακτικό της ε�ιτρο�ής αξιολόγησης.  
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Στη συνεδρίαση της ε�ιτρο�ής ήταν �αρόντες: 
 

1)  Λαλές Ευστράτιος 

2)  Πετσάνης Γεώργιος και 

3)  Βουλγαρίδου Ελένη 
 

Σύµφωνα µε την 34263/24-06-2014  διακήρυξη του ∆ηµάρχου η αξιολόγηση των προσφορών 

θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά.  

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 Οµάδα 
Προσφερόµενη τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 eLNiko Furniture A.B.E.E. Α 33.495.00 

2 Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. Β 6.291,00 

3 Παναϊρλής ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε. Ζ 4.400,00 
 

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

• την υ�’ αριθ. 34263/24-06-2014  ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το α�ό 25-07-2014 Πρακτικό Νο 1 της Ε�ιτρο�ής Αξιολόγησης 

• τις  ικανο�οιητικές τιµές �ου �ροσφέρθηκαν στα είδη των �ακέτων Α, Β και Ζ  

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
 

Εισηγείται Οµόφωνα  
 

Ι.  Την κατακύρωση της �ροµήθειας, ανά �ακέτο, στους κάτωθι �ροµηθευτές γιατί 

�ροσέφεραν την  χαµηλότερη τιµή (για τα �ακέτα Α, Β και Ζ), ανά �ακέτο: 
 

Αριθµός  

Πακέτου 
Ονοµατε"ώνυµο / Ε"ωνυµία  

Προσφερόµενη τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Α eLNiko Furniture A.B.E.E. 33.495.00 

Β Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. 6.291,00 

Ζ Παναϊρλής ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε. 4.400,00 
 

ΙΙ.  Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά τα Πακέτα: 

      Γ:  Προµήθεια Εξο"λισµού Μαγειρείου  

      ∆:  Προµήθεια Εξο"λισµού Ηλεκτρικών Ειδών-Συσκευές  

      Ε: Προµήθεια Εξο"λισµού Γραφείων  

      ΣΤ:  Προµήθεια Εξο"λισµού Ηλεκτρονικών Συσκευών  
       Η:  Προµήθεια Κινητού Εξο"λισµού (σκευών µαγειρικής, σερβιρίσµατος και 
τουαλέτας)  
για τα ο�οία δεν υ�οβλήθηκε καµία �ροσφορά α�ό �ροµηθευτή στον αρχικό διαγωνισµό 

στις 6 ∆εκεµβρίου 2013 καθώς και στον ε�αναλη�τικό στις 25 Ιουλίου 2014. 

• Επειδή εκ των πραγµάτων υπάρχει απροθυµία ή αδυναµία συµµετοχής από µέρους  

των προµηθευτών που εµπορεύονται τα είδη των πακέτων Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Η του 
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διαγωνισµού να συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού, να ληφθεί κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της επιτροπή διαγωνισµού, απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

σχετικά µε την προµήθεια των ειδών των άγονων πακέτων του διαγωνισµού µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 

του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από προµηθευτή στον 

αρχικό  διαγωνισµό στις 6 ∆εκεµβρίου 2013 και στον επαναληπτικό διαγωνισµό αντίστοιχα 

στις 25 Ιουλίου 2014 και  µη κατάθεσης προσφοράς από µέρους του. 
 

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  εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Ν. 
Κρώµνης» , που  διεξήχθη την Τετάρτη 24-12-2014 και  κατά των οποίων δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις , στους κάτωθι προµηθευτές : 
Αριθµός  

Πακέτου 
Ονοµατε"ώνυµο / Ε"ωνυµία  

Προσφερόµενη τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Α eLNiko Furniture A.B.E.E. 33.495.00 

Β Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. 6.291,00 

Ζ Παναϊρλής ∆ηµήτριος & Σία Ο.Ε. 4.400,00 
 

  

Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό σε ότι αφορά τα  Πακέτα : 
Γ:  Προµήθεια Εξοπλισµού Μαγειρείου  

      ∆:  Προµήθεια Εξοπλισµού Ηλεκτρικών Ειδών-Συσκευές  

      Ε: Προµήθεια Εξοπλισµού Γραφείων  

      ΣΤ:  Προµήθεια Εξοπλισµού Ηλεκτρονικών Συσκευών  
       Η:  Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού (σκευών µαγειρικής, σερβιρίσµατος 
και τουαλέτας)  
για τα οποία δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά από προµηθευτή στον αρχικό 

διαγωνισµό στις 6 ∆εκεµβρίου 2013 καθώς και στον επαναληπτικό στις 25 Ιουλίου 

2014. 

• Επειδή εκ των πραγµάτων υπάρχει απροθυµία ή αδυναµία συµµετοχής από 
µέρους  των προµηθευτών που εµπορεύονται τα είδη των πακέτων Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Η 
του διαγωνισµού να συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού, να ληφθεί 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπή διαγωνισµού, απόφαση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  σχετικά µε την προµήθεια των ειδών των άγονων πακέτων του 
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διαγωνισµού µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 23 του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), λόγω µη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από προµηθευτή στον αρχικό  διαγωνισµό στις 6 ∆εκεµβρίου 2013 και 
στον επαναληπτικό διαγωνισµό αντίστοιχα στις 25 Ιουλίου 2014 και  µη κατάθεσης 
προσφοράς από µέρους του. 
 

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