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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

432/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση  πρακτικού του 
δηµόσιου ανοικτού πρόχει- 
ρου (συνοπτικού) µειοδοτι-
κού    διαγωνισµού   για την 
«Προµήθεια Λογισµικών»  

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  ∆εκεµβρίου  2015, ηµέρα   
Τρίτη 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 αριθµ. πρωτ. 55836/03-12-2015 γραπτή 
πρόσκληση του, 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 5 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε 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 εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 55731/03-12-2015 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού του 
δηµόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προ- 
 µήθεια Λογισµικών»», και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

         «Σας στέλνουµε το φάκελο  του από 18 Noεµβρίου  2015 δηµόσιου ανοικτού 

πρόχειρου (συνοπτικού)  µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια λογισµικών ,  

ο οποίος περιλαµβάνει το πρακτικό του διαγωνισµού , µε προσφορά  13.394,50 € 

(δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  ( 16.475,24 € µε ΦΠΑ),  και µε έκπτωση 15,5081% 

, του αρχικού προϋπολογισµού  ποσού  19.500 € µε ΦΠΑ,  στον οποίο µειοδότης 

αναδείχθηκε ο προµηθευτής ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ  (ΑΦΜ 029882245)  και  

παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 1 
 

         Στη ∆ράµα σήµερα την 30η Νοεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ηµαρχείου ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, η οποία 

συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για 

να διενεργήσει τον δηµόσιο ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) µειοδοτικό διαγωνισµό µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια Λογισµικών», όπως 

ορίζεται στην µε αριθµό 51939/18-11-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

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

Την ηµέρα του διαγωνισµού η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων 

προσφορών.  

Κατατέθηκε µία (1) προσφορά διαγωνιζόµενου προµηθευτή, αυτής του 
Βουβαλίδη Α. Ανέστη. 

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 διαγωνιζόµενου, 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 ο διαγωνιζόµενος 
Ανέστης Βουβαλίδης υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 
ανακοίνωσε στον συµµετέχοντα ότι η προσφορά του είναι πλήρης και σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
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Μετά τα ανωτέρω και λόγω της µοναδικής προσφοράς, η επιτροπή 
προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του προµηθευτή 
Βουβαλίδη Α.Ανέστη  , ο οποίος προσφέρει 13.394,50 €  (µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ΦΠΑ) το οποίο αντιστοιχεί σε έκπτωση δέκα πέντε κόµµα πέντε µηδέν οκτώ 
ένα τοις εκατό (15,5081%). 
 

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη την µοναδική προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε 
τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς (2013, 2014) 
διαπίστωσε ότι το ποσοστό έκπτωσης του προσφέρθηκε από τον προµηθευτή 
Ανέστη Βουβαλίδη είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό που δόθηκε  από µειοδότες 
προµηθευτές σε προηγούµενους διαγωνισµούς για όµοια ή παρεµφερή υλικά και 
συγκεκριµένα:  

• Προµήθεια Λογισµικών για το έτος  2013 (δόθηκε ποσοστό έκπτωσης       7% )  

• Προµήθεια Λογισµικών για το έτος  2014 (δόθηκε ποσοστό έκπτωσης 14,05% )  
 

              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

                                            εισηγείται οµόφωνα 
                        
   την κατακύρωση του διαγωνισµού στον προµηθευτή Βουβαλίδη Α.Ανέστη διότι, 

• Η προσφορά του είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 

• Λαµβάνοντας υπόψη την προσφερόµενη τιµή 13.394,50 € (µη συµπεριλαµβανο-
µένου του ΦΠΑ) σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 
διαγωνισµούς για όµοια ή παρεµφερή υλικά, προκύπτει ότι η µοναδική προσφορά η 
οποία υποβλήθηκε είναι συµφέρουσα , διότι το ποσοστό έκπτωσης (15,5081%) που 
δόθηκε είναι υψηλότερο από το ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε τα προηγούµενα 
δύο έτη  2013, 2014 (7% και 14,05% αντίστοιχα)  

• Η µη κατάθεση προσφοράς εκ µέρους περισσότερων προµηθευτών όσον αφορά τα 
προς προµήθεια είδη δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από το ∆ήµο ∆ράµας καθόσον  
µερίµνησε για τη γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις (τοπική εφηµερίδα, ∆ιαύγεια, Επιµελητήριο, τοιχοκόλληση, Μητρώο 
Συµβάσεων, ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας). 

 
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, 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 του διαγωνισµού της επιτροπής 
 διαγωνισµού για την «Προµήθεια Λογισµικών» , που  διεξήχθη την ∆ευτέρα 30-11-
2015 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 15,5081% 13.394,50 € 

 

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

ΑΔΑ: ΩΔΔΣΩ9Μ-ΕΑΖ


		2015-12-08T12:29:01+0200
	Athens




