
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 17/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ράμας 

Την 1/3/2011 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτισμού 2011. 

 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τρίτη 1 του μηνός Μαρτίου 2011 και ώρα 14.00 

μ.μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ράμας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή  ∆. ∆ράμας,  ύστερα από την αριθμ. 9075/25-2-2011 

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                                     Γκάνης Σταύρος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Μήτρου Γεώργιος   
 

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

 Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει  
στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 7831/18-2-2011 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθει΄ων της ∆/νσης οικονομικών υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ράμας, που αφορά 
την έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών φωτισμού  2011 και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
  
       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει στην επιτροπή σχέδιο όρων 
δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών φωτισμού   2011   και η συνολική δαπάνη 
ποσού  100.000,00 € με τον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον   Κ.Α. 20.6662.01 οικ. έτους 2011. 
      Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων 
      Έλαβε γνώση των όρων δημοπράτησης 
      Είδε τις διατάξεις  της παρ. δ΄ του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), του Π.∆. 
28/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
  



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 
 
 Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών φωτισμού 

2011, οι οποίοι έχουν ως εξής: 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

================= 
Ο Δήμαρχος Δράμας 

 
          'Εχοντας  υπ'όψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό     με  τις  διατάξεις της ΥΑ 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για     την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια 
διαφόρων υλικών φωτισμού για     το έτος 2011, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 100.000,00 ευρώ με 
το ΦΠΑ. 
          Ο  διαγωνισμός  αφορά  την  προμήθεια  διαφόρων  υλικών όπως αυτά     αναλυτικά 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού . Οι ποσότητες 
είναι     ενδεικτικές  και  θα  απορροφηθούν   όσες  είναι  απαραίτητες,  ενώ θα     υπάρχει δυνατότητα 
αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε     βάρος  άλλου.  Η  συνολική  δαπάνη  θα  
βαρύνει τον Κ.Α.20.6662.01  του     προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011. 
           Οι  απαιτούμενες  ποσότητες  υλικών   θα παραδίδονται τμηματικά,     ανάλογα με τις ανάγκες 
του Δήμου και όταν ζητηθούν. 
           Ο  διαγωνισμός  θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα     που θα καθοριστεί με 
την περίληψη της διακήρυξης. 
 
           Η  προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου τον δεσμεύει για όλη τη διάρκεια     του έτους, δηλαδή μέχρι 
και 31/12/2011. 
           Δεκτοί  στο  διαγωνισμό  γίνονται  αναγνωρισμένοι έμποροι υλικών     φωτισμού  και  
ηλεκτρολογικών  ειδών οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν,     επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 
          α)Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου  περί της ιδιότητάς τους.  

     β)Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή στην 
δημοπρασία προς ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και δίδεται ειδική εντολή και 
πληρεξουσιότητα στον εμφανιζόμενο να την εκπροσωπήσει στην συγκεκριμένη δημοπρασία. 

           γ)Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
           δ)Αποδεικτικό φορολογικής  ενημερότητας  
           ε)Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  του  τελευταίου  τριμήνου από το     οποίο  να  προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με     την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας (μόνο για φυσικά     πρόσωπα). 
           ζ)Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το     οποίο   να  προκύπτει   ότι  
δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,     αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση     και  επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση     
απόφασης   αναγκαστικής   εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή     πτωχευτικού  
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (Πιστοποιητικό     εκκαθάρισης δεν απαιτείται για 
φυσικά πρόσωπα) 
           η)Εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού 4.066,00  ευρώ στην οποία πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:  
             1) η ημερομηνία έκδοσης 
             2) ο εκδότης 
             3) ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δράμας) 
             4) ο αριθμός της εγγύησης 
             5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
             6) η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
             7) ο αριθμός της διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . 
             8) ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 



             9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και 
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά  χωρίς καμμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και  
χωρίς  να  ερευνηθεί  το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή μας  
            10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου 
            11) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά τη λήξη  του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

      12) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην  παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό.       Το 
σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 

           Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω  εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 
            θ) Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986  , ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και 
συμφωνιών αυτής της διακηρύξεως  και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα  καθώς και ότι δεν έχει 
αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ .   
           Οι  συναγωνιζόμενοι θα υποβάλουν  προσφορά  για  το σύνολο των απαιτουμένων υλικών, 
αποκλειομένης προσφοράς που θα αναφέρεται μόνο σε μέρος αυτών. 
           Οι συναγωνιζόμενοι  θα υποβάλουν σαν οικονομική προσφορά έντυπα    προϋπολογισμού  
προσφοράς και τιμολόγιου  προσφοράς  τα  οποία θα τους     χορηγηθούν  σφραγισμένα  από την 
υπηρεσία και όπου θα συμπληρώσουν τις     προσφερόμενες  από  αυτούς  τιμές  ανά  υλικό. 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί  αυτός  που θα προσφέρει τη μικρότερη  προσφορά στο σύνολό της, χωρίς 
να      λαμβάνονται υπ' όψη πιθανές διαφορές ανά υλικό. 
           Οι  μετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν την οικονομική προσφορά    τους  σε  κλειστό  
φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:  
α) η λέξη     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με  κεφαλαία  γράμματα,  
β)  ο  πλήρης  τίτλος της     υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ],  
γ) ο αριθμός της     διακήρυξης   
δ) η ημερομηνία διενέργειας του   διαγωνισμού και 
ε) τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. 
           Ο  φάκελος αυτός υποβάλλεται μέσα σε εξωτερικό ανοικτό φάκελο,  στον  οποίο  περιέχονται 
και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής     και  στο  εξωτερικό του οποίου αναγράφεται με 
κεφαλαία γράμματα η λέξη     ΠΡΟΣΦΟΡΑ  και  όλα  τα υπόλοιπα στοιχεία που αναγράφονται στον 
κλειστό     εσωτερικό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
           Ο  διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του  Δήμου Δράμας.  
           Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
           Ο  ανάδοχος  μειοδότης  που  θα  αναδειχθεί  υποχρεούται μέσα σε     διάστημα   δέκα   (10)   
ημερών   από   την  κοινοποίηση  σ' αυτόν  του     αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,  να  προσέλθει  
για  την υπογραφή της     σχετικής   σύμβασης,   προσκομίζοντας  και  εγγυητική  επιστολή  καλής   
εκτέλεσης,  ύψους 10%  επί της συμβατικής αξίας, στρογγυλοποιούμενη σε     ακέραιο ευρώ, κατά τον 
κανόνα στρογγυλοποίησης. 
           Τον  ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 4% υπερ ΔΟΥ (φόρος προμηθευτών ) , 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ  
κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον Τομέα 
Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ ,τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης 
καθώς και των τυχόν επαναληπτικών .    
 
           Σε  περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα  προσέλθει για  την υπογραφή  της  σύμβασης,  
κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 
           Η  παραλαβή  της  προμήθειας  (τμηματικές  και ολική) θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 



Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής ,∆ήμαρχο ∆ράμας 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 17/2011 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  
             Δέσποινα Σιδηροπούλου 
 
 
 
 
 
 
 


