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Αρι  Αριθµός Απόφασης: 

 

      454/2015 

 

ΘΕΜΑ: ΚατΚατακύρωση  πρακτικού του 
δηµδηµόσιου ανοικτού πρόχειρου 
ου(συνοπτικού) µειοδοτικού δια- 
δι  γωνισµού για την «Προµήθεια 

   «   Εξοπλισµού Hardware»  

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  ∆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. 59525/23-12-2015 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 6 µέλη : 

 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Σολάκης Άγγελος  
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
6.     Ηλιόπουλος Στέργιος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
 

               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. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 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. Ζαχαριάδης  Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

             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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 59339/22-12-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού του δηµόσιου 
ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Hardware», 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 1 ∆εκεµβρίου 2015 δηµόσιου ανοικτού 

πρόχειρου (συνοπτικού) µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια  Εξοπλισµού 

Hardware», ο οποίος περιλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 και Πρακτικό Νο 2 του διαγωνισµού, 

µε προσφορά 33.395,00 € (τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και µηδέν 

λεπτά) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  (41.075,85 € µε ΦΠΑ),  και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, του αρχικού προϋπολογισµού  ποσού  

43.517,40 € 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 
 

                      ∆ηµόσιου Ανοικτού Πρόχειρου (Συνοπτικού) Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την  

Προµήθεια Εξοπλισµού (Hardware)   
 

Στη ∆ράµα σήµερα 1 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµαρχείου 

∆ράµας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 

του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΥΠΕΣ 11389/93 ΦΕΚ 185Β 

& ΦΕΚ 550Β) και των άρθρων 65 & 72 του Ν.3852/2010  «Πρόγραµµα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 

87Α),  η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, για να διενεργήσει το δηµόσιο ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την «Προµήθεια Εξοπλισµού (hardware)» µε το σύστηµα συµφερότερης 

προσφοράς, όπως ορίζεται στην  51938/18-11-2015 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 

περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας η ακόλουθη µία (1) 

προσφορά: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε. 
 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκε µία (1) 

εµπρόθεσµη προσφορά από τον ακόλουθο διαγωνιζόµενο προµηθευτή.  
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Ανέστης Βουβαλίδης του Αποστόλου 
 

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 κυρίου Ανέστη Βουβαλίδη, 

εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των δύο προσφορών (σφραγισµένους φάκελους κ.λ.π). 

Μέσα στους κυρίως φάκελους βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

και φάκελοι τα οποία και µονογράφησαν. 
 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο 

της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι: 

• ο διαγωνιζόµενος Ανέστης  Α. Βουβαλίδης, υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

• σε ότι αφορά τον φάκελο δικαιολογητικών της εταιρείας Ζουµπουλάκης Προµήθειες 

Α.Ε. 

1. ∆εν υποβλήθηκε στον φάκελο  δικαιολογητικών συµµετοχής το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου του Πρόεδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, κύριου Ευστάθιου Ζουµπουλάκη του 

Ιωάννη, σύµφωνα µε το άρθρο 5 ,παράγρ. 7  , εδάφιο γ3 ,της διακήρυξης. 

Αν αυτού κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία την αριθµ. 27247/21-04-2015 ένορκη βεβαίωση, 

στην οποία στην παράγραφο 10  καλύπτει την απαίτηση αυτή της διακήρυξης.  

Όµως η διακήρυξη αναφέρει σαφώς ότι η αναπλήρωση  δικαιολογητικών συµµετοχής 

µε ένορκη δήλωση  καλύπτεται µόνο στην περίπτωση που δεν εκδίδονται από δηµόσια 

διοικητική ή δικαστική αρχή  τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης.  

Η  έκδοση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου από διοικητική ή δικαστική αρχή της  

χώρας ουδέποτε δηµιούργησε πρόβληµα έκδοσης και πάντοτε οι συµµετέχοντες σε 

διαγωνισµούς    καταθέτουν απόσπασµα ποινικού µητρώου του τελευταίου τριµήνου, το 

οποίο εκδίδεται από τα αντίστοιχα πρωτοδικεία των Νοµών.  

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η ένορκη βεβαίωση της ανωτέρω εταιρείας εκδόθηκε 

στις 21 Απριλίου 2015,χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους  επτά µήνες πριν τον 

διαγωνισµό.  Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί η συγκεκριµένη βεβαίωση να καλύψει την 

απαίτηση της διακήρυξης σε ότι αφορά το απόσπασµα  ποινικού µητρώου το οποίο 

πρέπει  να έχει εκδοθεί ,βάσει του άρθρου 5 παρ.7α1 της διακήρυξης  τουλάχιστον το 

τελευταίο τρίµηνο.  

2. ∆εν υποβλήθηκε  η επίσηµη κατάσταση-πίνακας προσωπικού σύµφωνα µε το εδάφιο 

3 της παρ. 7 του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, όπου  «Σε κάθε περίπτωση ο 

οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος 

στην επιχείρηση του συµµετέχοντος,  θα προκύπτει κατά κανόνα από επίσηµη κατάσταση-

πίνακα προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός 

που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα 

έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.».  Η 

εταιρεία Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε. προσκόµισε ένορκη βεβαίωση  , όπου δηλώνει 
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ότι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση είναι ασφαλισµένοι στο Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ε.) – ΙΚΑ 

– ΤΕΑΥΕΚ.  Ωστόσο  και  από την ανωτέρω δήλωση δεν προκύπτει σε ποιο ασφαλιστικό 

φορέα είναι ασφαλισµένος ο κάθε εργαζόµενος ούτε η ειδικότητα του.  Επίσης, η 

συγκεκριµένη ένορκη δήλωση δεν θεωρείται  ισοδύναµο έγγραφο της επιχείρησης.   

   Ακόµη η αναφορά στην ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ότι το πάσης φύσεως 

απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας είναι ασφαλισµένο στον Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Α.Ε. 

– ΙΚΑ-ΤΕΑΥΕΚ δεν καλύπτεται  από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που κατατέθηκαν  

καθόσον δεν προσκοµίσθηκε ασφαλιστική ενηµερότητα του Ο.Α.Ε.Ε. που να αναφέρεται 

σε κάποιον απασχολούµενο στην επιχείρηση.       

3. Αν και η εταιρεία Ζουµπουλάκη κατέθεσε τα ζητούµενα στοιχεία των παρ. 1, 2 και 4 
του άρθρου 6  της διακήρυξης δεν υποβλήθηκε η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του 
άρθρου 6 «∆ήλωση για την δυνατότητα δέσµευσης µε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, 
για εξυπηρέτηση κλήσεων προβληµάτων (η προµηθεύτρια εταιρεία θα δεσµευθεί σε πόσες  
ώρες µπορεί να έχει τεχνικό της στον χώρο µας).».  
 

Κατόπιν η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε 

ότι η µόνη  προσφορά που  είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης είναι 

του προµηθευτή  Ανέστη Α. Βουβαλίδης και προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου της 

τεχνικής προσφοράς, της  οποίας το περιεχόµενο  µονόγραψε. Έλεγξε το περιεχόµενό της  

και το βρήκε σύµφωνο µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α’ Πίνακες Τεχνικών 

Προδιαγραφών της διακήρυξης. Η συνεδρία διακόπηκε και ανακοινώθηκε ότι θα 

συνεχιστεί την επόµενη µέρα αποκλειστικά από τα ιδία µέλη της επιτροπής  για την τελική 

βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Την επόµενη ηµέρα συνήλθε ξανά η επιτροπή για την εξέταση και βαθµολόγηση 

της τεχνικής  προσφοράς και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών 

πληρούσε σε όλα τα σηµεία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

Ακολούθως  η επιτροπή διαγωνισµού επικεντρώθηκε  στην  βαθµολόγηση  της 

τεχνικής  προσφοράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές 

βάσει των στοιχείων που έχουν  συνυποβληθεί µε την προσφορά  και σύµφωνα µε τις δύο 

ενότητες ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόµενου εξοπλισµού που 

θέτει η διακήρυξη και αναφέρονται: 
 

1. Η Α  Ενότητα  στην  τεχνική ποιότητα, αξία  και αποδοτικότητα του προσφερόµενου 

εξοπλισµού µε ποσοστό βαρύτητας 70% της τεχνικής αξιολόγησης  και 

2. Η Β Ενότητα στην τεχνική αξιοπιστία και υποστήριξη του προσφερόµενου 

µηχανογραφικού εξοπλισµού  µε ποσοστό βαρύτητας 30% της τεχνικής αξιολόγησης. 
 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ 
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Πίνακες Αξιολόγησης Ενότητα B 

α/α 
Περιγραφή επιµέρους στοιχείων 

αξιολόγησης 
Βαθµολογία 
(40-50-60) 

Βάρος Είδους 
Βαθµολογία 

x 
Βάρος Είδους 

Τελική 
Βαθµολογία 

1 

Θα περιγράφεται ο τεχνικός εξοπλισµός 

η οργάνωσή του προµηθευτή για 
παροχή  
σέρβις στα προσφερόµενα είδη.  

50 x 25 = 1.250 

2 

Θα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών 

µία 2ετία µε την υποστήριξη του 
κατασκευαστή. 

50 x 25 = 1.250 

3 
Εγγύηση καλής λειτουργίας του 
εξοπλισµού  

52 x 25 = 1.300 

4 

δυνατότητα δέσµευσης µε 
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, για 
εξυπηρέτηση κλήσεων προβληµάτων 
η προµηθεύτρια εταιρεία θα δεσµευθεί 
σε πόσες  ώρες µπορεί να έχει τεχνικό 
της στην εγκατάσταση). 

54 x 25 = 1.350 

100 = 5.150/100 51,50 

 
 
 

Πίνακες Αξιολόγησης Ενότητα Α 

α/α Ενότητα Α Πίνακας 
Βαθµολογία 
(40-50-60) 

Βάρος Είδους 
Βαθµολογία 

x 
Βάρος Είδους 

Τελική 
Βαθµολογία 

1 Εξυπηρετητής Τ1 50,00 x 30= 1.500,0 
2 Υπολογιστής Τ2 51,30 x 25= 1.282,5 
3 Οθόνη T3 50,50 x 05= 252,5 
4 Πολυµηχάνηµα Laser Α4 Τ4 51,50 x 05= 257,5 

5 
Εκτυπωτής Laser A4  
Ασπρόµαυρος  

Τ5 50,70 x 05= 253,5 

6 
Εκτυπωτής Laser A4 
έγχρωµος 

Τ6 51,70 x 05= 258,5 

7 
Εκτυπωτής Laser A3 
έγχρωµος 

Τ7 50,60 x 05= 253,0 

8 
Συσκευή αδιάλειπτης τάσης για 
εξυπηρετητή -UPS 

Τ8 50,70 x 05= 253,5 

9 
Συσκευή ενοποιηµένης 
διαχείρισης ηλεκτρονικών 
απειλών -UTM 

Τ9 51,00 x 15= 765,0 

 100 = 5.076/100 50,76 
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Τελικός Πίνακας Τεχνικής Αξιολόγησης  --  Ανέστης Βουβαλίδης 

 
Βαθµολογία από τους 
αντίστοιχους πίνακες 

αξιολόγησης 

Βαρύτητα 
ενότητας 

Αποτέλεσµα Τελική βαθµολογία 

Ενότητα A 50,76 x 70% = 35,532 
Ενότητα Β 51,50 x 30% = 15,450 

  

Τελικός Βαθµός Τεχνικής 
Αξιολόγησης 

100% =  50,982 

 

   Μετά από τα παραπάνω, η  Επιτροπή: 
 

εισηγείται οµόφωνα 

α.  την συνέχιση στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικής προσφοράς) του 

προµηθευτή Ανέστη Βουβαλίδη του Αποστόλου καθόσον ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής είναι πλήρης  , σύµφωνα  µε όσα ορίζονται  στην διακήρυξη 

και ο  προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτει όλα τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών 

της διακήρυξης και η βαθµολόγηση καλύπτει πλήρως τα κριτήρια που θέτει η διακήρυξη 

 β.  την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε. δεδοµένου 

ότι παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης για τους λόγους 

που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 

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 

 ΜιτΜιλτιάδης Μελιάδης         Ευστράτιος Λαλές              Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης      
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
   

 ∆ηµόσιου Ανοικτού Πρόχειρου (Συνοπτικού)  Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού 
για την «Προµήθεια εξοπλισµού (hardware) » 

 

             Στη ∆ράµα, την 15η ∆εκεµβρίου  2015, ηµέρα Tρίτη  και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε  σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ήµο ∆ράµας ,η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
«Προµήθεια  εξοπλισµού (hardware) »,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΥΠΕΣ 11389/93 ΦΕΚ 
185Β & ΦΕΚ 550Β) και των άρθρων 65 & 72 του Ν.3852/2010  «Πρόγραµµα 
Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87Α),  η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   και απαρτίζεται από τους ακόλουθους 
δηµοτικούς υπαλλήλους: 
 

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

προκειµένου να συντάξουµε το πρακτικό  Νο 2, το οποίο αφορά το άνοιγµα της 
οικονοµικής  προσφοράς του  προµηθευτή Ανέστη Βουβαλίδη του Αποστόλου  του 
ανωτέρω δηµόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) µειοδοτικού διαγωνισµού , µε 
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά  ,  µετά τον έλεγχο των τεχνικών 
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προδιαγραφών , την βαθµολόγηση της προσφοράς  και την σύνταξη του πρακτικού Νο 1  
της 01ης  ∆εκεµβρίου  2015 .  
       Η τιµή η οποία δόθηκε από την ανωτέρω εταιρεία  είναι 33.395,00 µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ .  Τελική τιµή  µε ΦΠΑ  41.075,85 .   
     Τελική   βαθµολογία   Λ=ΤΚ/Β =33.395,00/50,982 =655,0351 
     Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση  της προσφοράς ,  η επιτροπή  την κρίνει συµφέρουσα  
µε δείκτη    655,0351.  
      Κατόπιν τούτου                              
                                                                                       

εισηγείται    οµόφωνα 
 

την κατακύρωση του διαγωνισµού   στoν Ανέστη Βουβαλίδη του Αποστόλου  , µ ε  τιµή  
33.395,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (τελική τιµή  µε ΦΠΑ  41.075,85)   καθόσον 
είναι η µοναδική και  συµφέρουσα . 
 

Η  επιτροπή  διαγωνισµού 
                                                                 
1) Μιλτιάδης  Μελιάδης    2) Ευστράτιος  Λαλές    3) 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 διαγωνισ- 
µού για την «Προµήθεια εξοπλισµού (hardware)» , που  διεξήχθη την Τρίτη 15-12-2015 
και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον κάτωθι προµηθευτή :  Ανέστη 
Βουβαλίδη  του Αποστόλου  , µε  τιµή  33.395,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
(τελική τιµή  µε ΦΠΑ  41.075,85)   καθόσον είναι η µοναδική και  συµφέρουσα . 
 

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