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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

416/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 
 

Κατακύρωση  των πρακτικών του 
συνοπτικού (πρόχειρου) δηµό-
σιου ανοικτού  διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας» 

 

     

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα  
Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου 
πλειοψηφούντα  εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 
51687/17-11-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 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 5 µέλη : 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

    1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

               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 

 

      Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 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. 
προεδρεύων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας  το 4ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 
51653/17-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την 
«Κατακύρωση των πρακτικών του συνοπτικού (πρόχειρου) δηµόσιου ανοικτού  
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας»,  και καλεί 

τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
        Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, 

έχει όπως παρακάτω: 
 

        «            Σας στέλνουµε το φάκελο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 

και Πρακτικό Νο 2, του από 2 Οκτωβρίου 2015 συνοπτικού (πρόχειρου) δηµόσιου 

ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου 

∆ράµας» για τις ανάγκες του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε 

Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π. µεΑ) και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 

(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό {%}). 

 

Οι προµηθευτές που αναδείχτηκαν µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών: 
 

1. eLNiko Furniture A.B.E.E. (ΑΦΜ  --  997785577) µε προσφοράς στο: 

• Πακέτο Α (Έπιπλα) µε έκπτωση 38%  (προσφορά προµηθευτή 

4.516,08 € χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 7.284,00 € 

(χωρίς ΦΠΑ). 

 

2. Χρηστίδης Α.Ε.Β.Ε. (ΑΦΜ --  094200347) µε προσφοράς στο: 

• Πακέτο Β (Ηλεκτρικά Είδη και Είδη Κουζίνας) µε έκπτωση 7% 

(προσφορά προµηθευτή 2.985,30 € χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 3.210,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

3. Ανέστη Βουβαλίδη του Αποστόλου (ΑΦΜ --  029882245) µε 

προσφορές στα πακέτα: 

• Πακέτο Γ (Είδη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) µε έκπτωση 31,11% 

(προσφορά προµηθευτή 668,23 € χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 970,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο ∆ (Φωτοτυπικό Μηχάνηµα) µε έκπτωση 1,11% (προσφορά 

προµηθευτή 1.186,68 € χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 

1.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

4. Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε. (ΑΦΜ  --  093314039) µε προσφοράς 

στο: 

• Πακέτο Ε (Τραπέζι Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων για ΑΜΕΑ) µε 

έκπτωση 10%  (προσφορά προµηθευτή 4.725,00 € χωρίς ΦΠΑ) και µε 

αρχικό προϋπολογισµό 5.250,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

5. RAMOS Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Αθλητικών Ειδών – Εισαγωγές 

– Αντιπροσωπείες (ΑΦΜ  --  999848380) µε προσφοράς στο: 
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• Πακέτο ΣΤ (Αθλητικά Είδη και Είδη Γυµναστικής) µε έκπτωση 21,5%  

(προσφορά προµηθευτή 4.129,10 € χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 5.260,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

6. Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. (ΑΦΜ --  094185929) µε προσφοράς 

στο: 

• Πακέτο Ζ (Πισίνα Ασφαλείας µε Πλαστικές Μπάλες) µε έκπτωση 3%  

(προσφορά προµηθευτή 1.707,20 € χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 1.760,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Παρακαλούµε για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα 02 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό (πρόχειρο) 
δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την  «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ 
∆ήµου ∆ράµας» όπως ορίζεται στην  40157 /15-09-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

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

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 
περιήλθαν  στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας οι ακόλουθες τρείς 
(3)  προσφορές: 

 

Α/Α Ονοµατε
ώνυµο/Ε
ωνυµία Πακέτο 
1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 
2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 
3 RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  

Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών.  
 

            Κατατέθηκαν τέσσερις (4)  προσφορές από τους ακόλουθους 
διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 
Α/Α Ονοµατε
ώνυµο/Ε
ωνυµία Πακέτο 
4 ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν.& ΣΙΑ  Ο.Ε. Α 
5 eLNiko Furniture A.B.E.E. Α 
6 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ       Α.Ε.Β.Ε. Β, Γ 
7 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Γ, ∆ 
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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 κάθε 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 συµµετοχής και τεχνικών 
προδιαγραφών και διαπίστωσε ότι δύο   (2)  εκ των διαγωνιζόµενων δεν υπέβαλαν 
πλήρη δικαιολογητικά / τεχνικές προδιαγραφές ή υπέβαλαν ελλιπή  
δικαιολογητικά/τεχνικές προδιαγραφές , σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη 
διακήρυξη. 

 

Συγκεκριµένα: 
1).     Η εταιρεία  ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν.& ΣΙΑ  Ο.Ε. υπέβαλλε σφραγισµένο φάκελο 

προσφοράς µέσα στον οποίο δεν υπήρχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
αναφέρονται στην παράγραφο  2.2 της διακήρυξης του διαγωνισµού καθώς και 
η  οικονοµική προσφορά της εταιρείας ήταν τοποθετηµένη µέσα στο φάκελο 
προσφοράς χωρίς να είναι σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο όπως ορίζει η 
διακήρυξη στο άρθρο 3.1 «……Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί 
ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. 
Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 
µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά».  Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»…. 
Πιο συγκεκριµένα οι δύο υποφάκελοι πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών 
τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και 
στοιχεία όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσης.   
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται 
από την παρούσα διακήρυξη….. 
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος 
της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο 
διαγωνιζόµενος αποκλείεται….».  

2).    Η εταιρεία  RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ η οποία συµµετέχει σε όλα τα πακέτα του 
διαγωνισµού  δηλαδή Α,Β,Γ,∆,Ε,ΣΤ και Ζ  κατέθεσε πιστοποιητικό 
Επιµελητηρίου στο οποίο αναφέρεται µόνο µία  δραστηριότητα σχετική µε τα 
πακέτα του διαγωνισµού  που αναφέρει ότι συµµετάσχει  και συγκεκριµένα  
αναφέρεται  µόνο η δραστηριότητα επιχείρησης  για χονδρικό εµπόριο 
αθλητικών ειδών  που καλύπτει την απαίτηση για συµµετοχή µόνο στο ΠΑΚΕΤΟ 
ΣΤ (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) . 

              Για τα υπόλοιπα ΠΑΚΕΤΑ δεν αναφέρονται οι σχετικές δραστηριότητες στο 
κατατεθέν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, δηλαδή δεν αναφέρεται 
δραστηριότητα για εµπορία επίπλων (ΠΑΚΕΤΟ Α), ηλεκτρικών ειδών (ΠΑΚΕΤΟ 
Β,  ηλεκτρονικών υπολογιστών(ΠΑΚΕΤΟ Γ),   
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          Φωτοτυπικών µηχανηµάτων(ΠΑΚΕΤΟ ∆), τραπέζι ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
για ΑµεΑ (ΠΑΚΕΤΟ Ε) ,πισίνας ασφαλείας (ΠΑΚΕΤΟ Ζ). 

             Η ανακοίνωση του  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ που κατατέθηκε  στον φάκελο, δεν καλύπτει την απαίτηση της 
διακήρυξης που αναφέρει ότι οι  δραστηριότητες αυτές (ειδικό επάγγελµα), 
πρέπει να πιστοποιούνται στο πιστοποιητικό του   οικείου Επιµελητηρίου κaι 
επίσης η εν λόγω ανακοίνωση έχει εκδοθεί πέραν του χρονικού  ορίου που 
ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

             Συνεπώς η εν λόγω εταιρεία  συµµετέχει  στο επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού και  µόνο στο ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ  (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ). 

 

         Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 
ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές που είναι πλήρης και σύµφωνες 
µε τους όρους της διακήρυξης είναι των κάτωθι διαγωνιζοµένων: 

 

Α/Α Ονοµατε
ώνυµο/Ε
ωνυµία     Πακέτο 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Συµµετοχή µότο 
στο Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E.      Α 

5 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.      Β, Γ 

6 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      Γ, ∆ 
 

Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι 
προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης και κατά συνέπεια απορρίπτονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ είναι των   κάτωθι διαγωνιζοµένων: 
                 
Α/Α Ονοµατε
ώνυµο/Ε
ωνυµία Πακέτο 
1 ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν. & ΣΙΑ  Ο.Ε.           Α 

2 

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Μόνο όσον 
αφορά  τα 
Πακέτα  

Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ 
 

Οι Οικονοµικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές 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 
α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 
διαγωνιζοµένων και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορές:  

 

Α/Α Ονοµατε
ώνυµο/Ε
ωνυµία     Πακέτο 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 
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3 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Συµµετοχή µότο 
στο Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E.      Α 

5 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.      Β, Γ 

6 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      Γ, ∆ 
 

β. την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 
4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 
 

Α/Α Ονοµατε
ώνυµο/Ε
ωνυµία Πακέτο 
1 ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν. & ΣΙΑ  Ο.Ε.           Α 

2 

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Μόνο όσον 
αφορά  τα 
Πακέτα  
Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ 

 

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 

   

Μελιάδης Μιλτιάδης Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης      Λαλές Ευστράτιος 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο 2  
 

           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Στην ∆ράµα σήµερα την 11η  Νοεµβρίου  2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθµόν 14/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Ρ3ΤΩ9Μ-81Σ), για 
να προχωρήσουµε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του συνοπτικού 
(πρόχειρου )  δηµόσιου  ανοικτού  διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την  «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας » , όπως ορίζεται στην 40157/15-09-
2015   διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

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

 
          Σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 της διακήρυξης  κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της 
χαµηλότερης τιµής  για  το σύνολο ανά πακέτο των απαιτουµένων ειδών, 
αποκλειοµένης προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος αυτών. Ανάδοχος θα 
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ανακηρυχθεί αυτός  που θα προσφέρει τη µικρότερη  προσφορά στο σύνολό της 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).     

Σύµφωνα µε το Νο1/02-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, οι 
προσφορές οι οποίες είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης είναι 
των κάτωθι διαγωνιζοµένων: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία     Πακέτο 
1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 
2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Συµµετοχή µόνο  
στο Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E.      Α 
5 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.      Β, Γ 

6 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      Γ, ∆ 
 

Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των ανωτέρω 
διαγωνιζόµενων και κατέγραψε τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΑΚΕΤΟ 
 Προµηθευτής  

Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ 
ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε 6%     3% 3% 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε.  1% 1%  10% 1,5% 2% 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

     21,5% 
 

eLNiko Furniture A.B.E.E. 38%       
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.  7% 7%     
ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

  31,11% 1,11%   
 

 

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 40157/15-09-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το από 02-10-2015 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• Τα ποσοστά έκπτωσης που προσφέρθηκαν 

• Το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την κατακύρωση της «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας »   για το 
∆ήµο ∆ράµας στους κατωτέρω προµηθευτές , οι οποίοι προσέφεραν  την χαµηλότερη  
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)   για  το σύνολο ανά πακέτο των απαιτουµένων 
ειδών: 
 

1. ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε για το  ΠΑΚΕΤΟ Ζ (ΠΙΣΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ µε ποσοστό έκπτωσης 3% και µε συνολική προσφορά 1.707,20 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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2. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. για το ΠΑΚΕΤΟ  Ε  (ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ  µε ποσοστό έκπτωσης 10%  και µε συνολική 
προσφορά 4.725,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

3.RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ για το  ΠΑΚΕΤΟ  ΣΤ  (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ )  
µε ποσοστό έκπτωσης 21,5%  και µε συνολική προσφορά 4.129,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

4. eLNiko Furniture A.B.E.E. για το πακέτο  Α  (ΕΠΙΠΛΑ)  µε ποσοστό έκπτωσης 38% 
και µε συνολική προσφορά 4.516,08 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

5. ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε. για το πακέτο  Β   (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΚΟΥΖΙΝΑΣ ) 
µε ποσοστό έκπτωσης 7% και µε συνολική προσφορά 2.985,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

6. ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για το πακέτο  Γ    (ΕΙ∆Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)  µε ποσοστό έκπτωσης 31,11% και µε συνολική 
προσφορά  668,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και για το πακέτο ∆ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
µε ποσοστό έκπτωσης 1,11%  και µε συνολική προσφορά 1.186,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

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 

 

Μελιάδης Μιλτιάδης Λαλές Ευστράτιος Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 
 

       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 το πρακτικό 2 του διαγωνισµού της επιτροπής δια- 
γωνισµού για την «Προµήθεια  Εξοπλισµού  Κ.∆.Α.Π.  µεΑ  ∆ήµου ∆ράµας , που  διε-
ξήχθη την Τετάρτη 11-11-2015 και  κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στους 
κατωτέρω προµηθευτές , οι οποίοι προσέφεραν  την χαµηλότερη  τιµή (µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης)   για  το σύνολο ανά πακέτο των απαιτουµένων ειδών: 
 

1. ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε για το  ΠΑΚΕΤΟ Ζ (ΠΙΣΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ µε ποσοστό έκπτωσης 3% και µε συνολική προσφορά 1.707,20 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

2. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. για το ΠΑΚΕΤΟ  Ε  (ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ  µε ποσοστό έκπτωσης 10%  και µε συνολική 
προσφορά 4.725,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

3.RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ για το  ΠΑΚΕΤΟ  ΣΤ  (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ )  
µε ποσοστό έκπτωσης 21,5%  και µε συνολική προσφορά 4.129,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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4. eLNiko Furniture A.B.E.E. για το πακέτο  Α  (ΕΠΙΠΛΑ)  µε ποσοστό έκπτωσης 38% 
και µε συνολική προσφορά 4.516,08 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

5. ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε. για το πακέτο  Β   (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΚΟΥΖΙΝΑΣ ) 
µε ποσοστό έκπτωσης 7% και µε συνολική προσφορά 2.985,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

6. ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για το πακέτο  Γ    (ΕΙ∆Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)  µε ποσοστό έκπτωσης 31,11% και µε συνολική προσφορά  
668,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και για το πακέτο ∆ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) µε 
ποσοστό έκπτωσης 1,11%  και µε συνολική προσφορά 1.186,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

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