
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 47/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 25-02-2013 

ΘΕΜΑ 14ο: (έκτακτο) Επανάληψη   διεξαγωγής  διαγωνισµού την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ». 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 25η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 11284/19-2-2013 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο(έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει 
στα  µέλη  της επιτροπής το υπ΄ αριθ. 11236/19-2-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιώντου ∆ήµου ∆ράµας, που αφορά την Επανάληψη   διεξαγωγής  
διαγωνισµού την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» το 
οποίο λέει τα εξής: 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ∆ράµα 19.02.2013 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ       αρ. πρωτ. :   
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                  66100 ∆ράµα 
Πληροφορίες: Μόσχου Αθανάσιος               Προς :  Την Οικονοµική επιτροπή 



Τηλ: 2521350712        
Fax: 2521023343 
e-mail: amosx@dimosdramas.gr 
Ηλ. ∆ιεύθυνση:www.dimos-dramas.gr 

 
 
 ΘΕΜΑ : Επανάληψη   διεξαγωγής  διαγωνισµού την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ». 
 
 
        Σας στέλνουµε το πρακτικό Νο 1 µε αρ. πρωτ. 9665/14-02-2013 του  διαγωνισµού της 

προµήθειας του θέµατος, που διεξήχθη την Τετάρτη 13-02-2013, κατά το οποίο  καµία  προσφορά 

διαγωνιζόµενου δεν πληροί τους όρους του διαγωνισµού.  Επειδή δε δεν υποβλήθηκε καµία 

ένσταση κατά του ανωτέρου πρακτικού προτείνουµε , σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ 

(Υ.Α.11389/93/ΦΕΚ185Β), την επανάληψη του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», µε τους ίδιους όρους.                                           
Η  Επιτροπή διαγωνισµού 

1. Μόσχου Αθανάσιος,2. Οικονοµίδης Γεώργιος 
 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Στη συνέχεια σας διαβάζω το πρακτικό του διαγωνισµού το οποίο έχει ως  
εξής: 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ∆ράµα 14.02.2013 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ         αρ. πρωτ. : 9665 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 

                  66100 ∆ράµα 
Πληροφορίες: Μόσχου Αθανάσιος 
Τηλ: 2521350712 
Fax: 2521023343 

e-mail: amosx@dimosdramas.gr 
Ηλ. ∆ιεύθυνση:www.dimos-dramas.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη ∆ράµα την 13.02.2013, ηµέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 1. Μόσχου Αθανάσιος, 2. 
Οικονοµίδης Γεώργιος, 3. Παπάζογλου Ιωάννης, δηµοτικοί υπάλληλοι που αποτελούµε την επιτροπή 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», 
σύµφωνα µε τη µε αρ. 27/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε τρείς (3) εµπρόθεσµα 
υποβληθείσες προσφορές διαγωνιζοµένων προµηθευτών, ως κάτωθι: 
Προσφορά Νο 1: Κωνσταντίνος ∆αγκούλης & Σία Ε.Ε. (∆υναµική ΕΕ)  (κατατέθηκε µε το 8642/11-2-
2013) 
Προσφορά Νο 2: Τσιλιακούδης Χαράλαµπος του Γεωργίου µε το  (κατατέθηκε µε το 9175/12-2-
2013) 
Προσφορά Νο 3: Λαζαρίδης Χαρ. & ΣΙΑ Ε.Ε.     (κατατέθηκε µε το 9210/12-02-
2013) 
Στη συνέχεια καταγράψαµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής κάθε προσφοράς παρουσία των 
ενδιαφεροµένων νοµίµων εκπροσώπων των συµµετεχόντων. 



Ακολούθως, σε κλειστή συνεδρίαση προχωρήσαµε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Κατά τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής: 

 
Για την προσφορά Νο 1: Η τεχνική προσφορά δεν είναι σαφώς προσδιορισµένη, καθώς το 

φωτιστικό σώµα που αναφέρεται ως προσφερόµενο δεν υπάρχει στον (συνυποβαλλόµενο ως µέρος 
της τεχνικής προσφοράς) κατάλογο της κατασκευάστριας Zincometal. Παράλληλα, φωτιστικό µε την 
ίδια εµπορική ονοµασία (TORCIA 1511) και µε ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι προσφερόµενο είδος 
από τους υπόλοιπους δύο συµµετέχοντες και κατασκευάζεται από τον οίκο Disano. Εάν λοιπόν το 
προσφερόµενο φωτιστικό είναι είδος που κατασκευάζεται από την Zincometal, δεν φαίνεται ως είδος 
πουθενά στον κατάλογο της εταιρείας που υπάρχει στην προσφορά ενώ δεν υπάρχει περιγραφή του ή 
εικόνα του προκειµένου να σχηµατίσει εικόνα η επιτροπή για το αν πληρούνται οι όροι της 
∆ιακήρυξης. Εάν πρόκειται για είδος που κατασκευάζει άλλο εργοστάσιο και όχι η Zincometal, δεν 
αναφέρεται ο κατασκευαστής και δεν υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή για αποδοχή της εκτέλεσης 
της προµήθειας του συγκεκριµένου είδους. Σε κάθε περίπτωση εξ’αυτών η προσφορά αποκλείεται 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Επιπλέον δεν υπάρχει πιστοποιητικό περί µη µεταβολών στο 
καταστατικό της εταιρείας από αρµόδια αρχή. 

 
Για την προσφορά Νο 2: ∆εν υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή (Disano) για αποδοχή της εκτέλεσης 
της προµήθειας και εξ αυτού του λόγου αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Επιπλέον τα ξενόγλωσσα 
δικαιολογητικά δεν είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 
Για την προσφορά Νο 3: Παροµοίως δεν υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή (Disano) για αποδοχή 
της εκτέλεσης της προµήθειας και εξ αυτού του λόγου επίσης αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 
Επιπλέον η δήλωση συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές δεν ήταν αναλυτική, δεν υπήρχαν 
αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών συµµετοχής, και τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά δεν 
είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καµία προσφορά που να πληροί τους όρους του διαγωνισµού.- 

 
Η επιτροπή 
1. Μόσχου Αθανάσιος,2. Οικονοµίδης Γεώργιος,3. Παπάζογλου Ιωάννης 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
λαµβάνοντας   υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 
1. Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 
 2. Αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», µε τους ίδιους όρους. 
3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 

    
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 47/2013   

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

    Ο πρόεδρος           Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                       ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


