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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   35ης /16-11-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

398/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κήρυξη άγονου του ηλεκτρο-
νικού ανοικτού δηµόσιου µει-
οδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάδειξη προµηθευτή για 
την «Προµήθεια Κινητής Ιατ-
ρικής – Οδοντιατρικής Μονά-
δας και Συνοδού Εξοπλισ-
µού». 

     
        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 16ης Νοεµβρίου 2015, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, µετά από την 49956/10-11-2015 γραπτή πρόσκληση του, 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 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Σολάκης Αγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
3.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 
 
 

          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. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
πρόεδρος 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. πρόεδρος εισάγοντας το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 49194/05-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την κήρυξη άγονου του 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτή για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και 
Συνοδού Εξοπλισµού», και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.   

   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

  «ΣΧΕΤ:     

 

      Σας στέλνουµε το φάκελο που περιλαµβάνει το πρακτικό του από 02-10-2015 ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής - 
Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή κατά τον οποίο δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και για τον λόγο αυτό  παρακαλούµε για τη 
λήψη απόφασης προκειµένου:  
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ανωτέρω διαγωνισµός λόγω µη προσέλευσης  προµηθευτή και 

κατάθεσης προσφοράς από µέρους του. 
 

• Η µη κατάθεση προσφοράς εκ µέρους των προµηθευτών όσον αφορά την προµήθεια δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθεί από το ∆ήµο ∆ράµας καθόσον  µερίµνησε για τη γνωστοποίηση της 
σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τοπικές εφηµερίδες, εφηµερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, ∆ιαύγεια, Επιµελητήριο, τοιχοκόλληση, Μητρώο Συµβάσεων, ιστοσελίδα 
του ∆ήµου ∆ράµας, ΦΕΚ κλπ). 

 

1. Εξαιτίας των ανωτέρω και επειδή εκ των πραγµάτων υπάρχει απροθυµία ή αδυναµία 
συµµετοχής από µέρους  των προµηθευτών που εµπορεύονται το συγκεκριµένο όχηµα του 
διαγωνισµού να συµµετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισµού και λαµβάνοντας υπ όψιν το 
γεγονός ότι σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 17424/21-09-2015 απόφαση προέγκρισης δηµοπράτησης 
του ανωτέρω έργου από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, εγκρίνεται η διαδικασία δηµοπράτησης  του έργου υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
της προθεσµίας της 15-11-2015 για την εκπλήρωση όλων των συµβατικών απαιτήσεων, όπως 
αυτές αναφέρονται στους όρους της δηµοπράτησης και στα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου και 
επειδή αντικειµενικά  είναι  αδύνατον να  παραδοθεί  το  όχηµα  στην ορισθείσα  
ηµεροµηνία  που  δόθηκε  από  το  Υπουργείο  (φυσικό) αντικείµενο  καθώς  επίσης  και  
να  περαιωθεί  το  οικονοµικό  αντικείµενο  (αποπληρωµή) του  έργου  όπως  ορίζεται  
στην  απόφαση  του  Υπουργείου  (καταληκτική  ηµεροµηνία  15-11-2015), θα πρέπει να 
ληφθεί κατόπιν σχετικής εισήγησης από την ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την εξέλιξη της ανωτέρω 
προµήθειας. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

 «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής  - Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού» 
 

        Στη ∆ράµα σήµερα 2 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., οι υπογράφοντες: 
 

      1) Μιλτιάδης Μελιάδης          2) Ευστράτιος Λαλές     3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2015 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
(Α∆Α: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ) προχωρήσαµε στη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής  - 
Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού», συνολικού προϋπολογισµού εκατόν εννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και έντεκα λεπτών (109.511,11  €) συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθµ. 42680/30-09-2015 διακήρυξη του 
∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο 
εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον 
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αριθµό 16979. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη 
∆ιακήρυξη, η 26-10-2015 και ώρα 17:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 16979 και διαπίστωσε ότι, 
αφενός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει ∆ΕΝ 
υποβληθεί προσφορά από κανέναν οικονοµικό φορέα.   
 

Μετά από τα παραπάνω  

Εισηγούµεθα οµόφωνα 
 

2. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής  - Οδοντιατρικής 

Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού», λόγω µη προσέλευσης  προµηθευτή και κατάθεσης 

προσφοράς από µέρους του. 
 

3. Η µη κατάθεση προσφοράς εκ µέρους των προµηθευτών όσον αφορά την προµήθεια δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθεί από το ∆ήµο ∆ράµας καθόσον  µερίµνησε για τη γνωστοποίηση της 
σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τοπικές εφηµερίδες, εφηµερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, ∆ιαύγεια, Επιµελητήριο, τοιχοκόλληση, Μητρώο Συµβάσεων, ιστοσελίδα 
του ∆ήµου ∆ράµας, ΦΕΚ κλπ). 
 

4. Επειδή εκ των πραγµάτων υπάρχει απροθυµία ή αδυναµία συµµετοχής από µέρους  των 
προµηθευτών που εµπορεύονται το συγκεκριµένο όχηµα του διαγωνισµού να συµµετάσχουν στην 
διαδικασία του διαγωνισµού και λαµβάνοντας υπ όψιν το γεγονός ότι σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
17424/21-09-2015 απόφαση προέγκρισης δηµοπράτησης του ανωτέρω έργου από το Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται η διαδικασία 
δηµοπράτησης  του έργου υπό την προϋπόθεση της τήρησης της προθεσµίας της 15-11-2015 για 
την εκπλήρωση όλων των συµβατικών απαιτήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στους όρους της 
δηµοπράτησης και στα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου και επειδή αντικειµενικά  είναι  
αδύνατον να  παραδοθεί  το  όχηµα  στην ορισθείσα  ηµεροµηνία  που  δόθηκε  από  το  
Υπουργείο  (φυσικό ) αντικείµενο  καθώς  επίσης  και  να  περαιωθεί  το  οικονοµικό  
αντικείµενο  (αποπληρωµή) του  έργου  όπως  ορίζεται  στην απόφαση  του  
Υπουργείου  (καταληκτική  ηµεροµηνία  15-11-2015), θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν 
σχετικής εισήγησης από την ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την εξέλιξη της ανωτέρω προµήθειας. 

 

Η Επιτροπή 

 

Μιλτιάδης Μελιάδης    Ευστράτιος Λαλές    Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010 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 το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής  - Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού 
Εξοπλισµού», που  διεξήχθη την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015  

• Κηρύσσει άγονο τον ανωτέρω διαγωνισµό λόγω µη προσέλευσης  

προµηθευτή και κατάθεσης προσφοράς από µέρους του. 

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