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  Αριθ. πρακτικού -41- 

          Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής  Επιτροπής 
  Αριθ. απόφασης: 379/2013 
                                                                               Περίληψη       

Επαναδηµοπράτηση του διαγωνισµού της Πράξης 
µε τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών 
Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» ως προς τα είδη που 
απέβη άγονος και χωρίς τροποποίηση των όρων 
της υπ’ αριθµ. 47643/20-12-2012 εγκεκριµένης 
διακήρυξης. Επίσης συγκρότηση Συλλογικών 
Οργάνων  µετά από κλήρωση {σύµφωνα µε το 
έγγραφο της ∆ΙΣΚΟ/Φ.18/ξικ. 21526/04-11-
2011 (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)}.  

 

   Στα Γρεβενά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα,  σήµερα 06-12-2013 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 08:00 π.µ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 43.814/05-12-2013 έγγραφη πρόσκληση  
του προέδρου και ∆ηµάρχου κ. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, που επιδόθηκε νόµιµα χωριστά σε 
καθένα από τα µέλη αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                   ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1  1. Κουπτσίδης ∆ηµοσθένης (Πρόεδρος)       1.- Σταυροπούλου Βασιλική 

αν και κλήθηκε νόµιµα. 

Π  2. Στάµος Σωκράτης(Αντ/δρος)  

5  3. Αρµπάρας Γεώργιος  

6  4. Βλάχος Οδυσσέας   
5. ∆ασκαλόπουλος Αντώνιος  

6.Μπαλοδήµου – Τσιώτα Παναγιώτα 
 (αναπληρωµατικό µέλος) 

 

7. Παλάσκας Κωνσταντίνος  

8. Παρασκευαϊδης Χρήστος  
  9. Τζιαχάνας Στέργιος  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος, υπάλληλος του δήµου 

για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Ο οριζόµενος πρόεδρος της Επιτροπής Αντ/ρχος κος Καραγιάννης Αθανάσιος 
αντικαταστάθηκε από τον ∆ήµαρχο κο Κουπτσίδη ∆ηµοσθένη  λόγω παραιτήσεως του 
πρώτου από τα καθήκοντα του προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γρεβενά 6-12-2013 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                Αριθ. πρωτ: 43954 
∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 τακτικών  και 
αναπληρωµατικών µελών βρέθηκαν παρόντα 9.  

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης ως εξής: 

 
10ο ΘΕΜΑ: Επαναδηµοπράτηση του διαγωνισµού της Πράξης µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» ως προς τα είδη 
που απέβη άγονος και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθµ. 47643/20-
12-2012 εγκεκριµένης διακήρυξης. Επίσης συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων  
µετά από κλήρωση {σύµφωνα µε το έγγραφο της ∆ΙΣΚΟ/Φ.18/ξικ. 21526/04-
11-2011 (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)}  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ηµοτικός υπάλληλος Λάτσος Μιχάλης για παροχή 
πληροφοριών στα µέλη της Ο.Ε . 
     Ο πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα είπε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 584/14-12-2012 απόφασή σας, περί έγκρισης των 
τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης της Πράξης µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 
47643/20-12-2012 διακήρυξη της ανωτέρω Πράξης.  

Ο ∆ιαγωνισµός της Πράξης µε τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών 
Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» σύµφωνα µε την  υπ’ αρίθµ 378/2013 απόφασή σας 
µαταιώθηκε  επειδή απέβη άγονος και ως προς τα πακέτα :  
1) για το πακέτο Α, ποσού χωρίς ΦΠΑ  56.680,00 € 
2) για το πακέτο Β, ποσού χωρίς ΦΠΑ  26.000,00 € 
3) για το πακέτο ∆, ποσού χωρίς ΦΠΑ  14.097,00 €  
4) για το πακέτο Ε, ποσού χωρίς ΦΠΑ  56.548,00 €  
5) για το πακέτο ΣΤ, ποσού χωρίς ΦΠΑ 4.220,00 € 
6) για το πακέτο Ζ, ποσού χωρίς ΦΠΑ  7.528,00 €  
7) για το πακέτο Η, ποσού χωρίς ΦΠΑ  107,50 € 
8) για το πακέτο Θ, ποσού χωρίς ΦΠΑ  33.398,00 € 
9) για το πακέτο Ι, ποσού χωρίς ΦΠΑ  1.380,00 € 
10) για το πακέτο ΙΑ ποσού χωρίς ΦΠΑ  518,00 € 
11) για το πακέτο ΙΒ, ποσού χωρίς ΦΠΑ  920,00 € 
12) για το πακέτο ΙΓ, ποσού χωρίς ΦΠΑ  2.674,00 € 
Σύνολο:      204.070,50 € 
ΦΠΑ 23%:        46.936,22 € 
Γεν. σύνολο:     251.006,72 € 
 
 

Εφόσον δεν γίνεται τροποποίηση των όρων της µε αρ πρωτ 47643/20-12-
2012 ∆ιακήρυξης , ισχύει η µε αρ. αρίθµ. Πρωτ. 4605/27-Νοεµβ.-2012 
προέγκριση της Ε.∆.Α. Περιφέρεις ∆υτ. Μακεδονίας της Πράξης: «Προµήθεια 
εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» (376205/08.75), µε κωδικό MIS 376205 
του Άξονα Προτεραιότητας 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» µε Κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας: 75. 
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» ο οποίος ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. του Ε.Π. 
«Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και δεν απαιτείται εκ νέου προέγκριση της 
Ε.∆.Α. Περιφέρεις ∆υτ. Μακεδονίας για την επαναδηµοπράτηση της Πράξης.   

 
Για τους ανωτέρω λόγους 

Απαιτείται: 
 

α) Η Επαναδηµοπράτηση του διαγωνισµού της Πράξης µε τίτλο: «Προµήθεια 
εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» ως προς τα είδη που απέβη 
άγονος και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθµ. 47643/20-12-2012 
εγκεκριµένης διακήρυξης που αφορά την µελέτη µε αριθµό 72/30-11-2012. του 
∆ήµου Γρεβενών.  
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β) η επιτροπή θα παραµείνει η ίδια λόγω επαναδηµοπράτησης. 
 
Στον Φάκελο περιέχονται τα κάτωθι 

♦ Η µε αρ πρωτ 47643/20-12-2012 διακήρυξη ανοιχτής 
 δηµοπρασίας τύπου Β 

♦ Σχέδιο επαναδιακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας τύπου Α2 χωρίς 
τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθµ. 47643/20-12-2012  εγκεκριµένης 
διακήρυξης. 

♦ Σχέδιο περιληπτικής επαναδιακήρυξης 

♦ Σχέδιο οικονοµικής προσφοράς 

♦ Σχέδιο επαναδιακήρυξης αποστολής στην επίσηµη εφηµερίδα στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση 
 
         Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
  
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω:  
1.  Την περιπτ. ε. της παρ. 1 του άρθρου 72. του Ν. 3852/10 

        2. Τις από 30-11-2012 Τεχνικές Προδιαγραφές του ∆ήµου Γρεβενών  
3. Την αριθµ. 584/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού των 

όρων  διακήρυξης της δηµοπρασίας και περί εγκρίσεως των τεχνικών 
προδιαγραφών της προµήθειας.   

4. Την αριθµ. 47643/20-12-2012 περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
5. Την ανωτέρω εισήγηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  1.- Εγκρίνει  την  επαναδηµοπράτηση του διαγωνισµού της Πράξης µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Γρεβενών» ως προς τα είδη 
που απέβη άγονος και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθµ. 47643/20-
12-2012 εγκεκριµένης διακήρυξης που αφορά την µελέτη µε αριθµό 72/30-11-
2012. του ∆ήµου Γρεβενών και εγκρίνει : 

♦ Σχέδιο επαναδιακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας τύπου Α2 χωρίς τροποποίηση 
των όρων της υπ’ αριθµ. 47643/20-12-2012  εγκεκριµένης διακήρυξης. 

♦ Σχέδιο περιληπτικής επαναδιακήρυξης 

♦ Σχέδιο οικονοµικής προσφοράς 

♦ Σχέδιο επαναδιακήρυξης αποστολής στην επίσηµη εφηµερίδα στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση 

        2.  Η επιτροπή διαγωνισµού παραµένει  η ίδια λόγω επαναδηµοπράτησης 
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     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  379/2013. 
…………………………………………….............................................................. 

  Για τα παραπάνω θέµατα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 
ως εξής:  

  
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασµα 
Γρεβενά 06-11-2013 

                                                          Ο 
  Π ρ ό ε δ ρ ο ς 

                                                                          
 

∆ηµοσθένης Κουπτσίδης 
 ∆ήµαρχος 
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