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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  244/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 19
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 9-7-2014 

 

Θέµα 3
ο  

: Έγκριση Πρακτικού Ι και Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του  

∆ιαγωνισµού της πράξης µε τίτλο << Προβολή , δηµοσιοποίηση και  

αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 

∆ράµας >> και κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού .  

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 9η του µηνός  Ιουλίου 2014 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
35897/03-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  Νικολαίδης Φώτης 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 35225/30-6-2014  έγγραφο του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού ,Ανάπτυξης και Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής  το οποίο λέει τα εξής: 
 
Θέµα: Έγκριση Πρακτικού Ι και Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 
∆ράµας» και κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  
 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την εισήγηση του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Οργάνωσης που αφορά στην έγκριση των 



 

Πρακτικών Ι (αρ. πρωτ. 31406-10-62014) και ΙΙ (αρ. πρωτ. 32842/17-6-
2014) του ∆ιαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 
∆ράµας» συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
κατακύρωση αυτού. 
 
 
Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η 
οποία έχει ως εξής: 

Εισήγηση 

 
Θέµα: Έγκριση Πρακτικού Ι και Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 
∆ράµας» και κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθµ. 124/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί 

έγκρισης όρων δηµοπράτησης του έργου «Προβολή, δηµοσιοποίηση 
και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης 
του ∆. ∆ράµας», σύµφωνα µε την οποία ορίζεται η επιτροπή 
διαγωνισµού του έργου και ψηφίζεται πίστωση ποσού 40.000,00 € για 
το έτος 2014. 

2. Την από 5/5/2014 ηµεροµηνία διεξαγωγής του Πρόχειρου ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού κατά την οποία συνεδρίασε δηµόσια η επιτροπή για να 
αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το 
περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών. 

3. Την από 17/6/2014 ηµεροµηνία συνεδρίασης της επιτροπής 
διαγωνισµού για το ανοίγµα των οικονοµικών προσφορών. 

 
 
τη ∆ευτέρα 5/5/2014 πραγµατοποιήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός της 
πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 
 
Η επιτροπή διαγωνισµού παρέλαβε τρεις (3) προσφορές των εταιριών:  

1. Next com A.E. 
2. WIN ΕΠE 
3. Σήµα ΑΕ 

 
και αφού µονόγραψε τους φακέλους των υποψηφίων προχώρησε στον 
απαιτούµενο έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, για τα οποία έκρινε 
πως θα έπρεπε να παρασχεθούν διευκρινήσεις από την υποψήφια WIN ΕΠE 
και κατόπιν τούτου διέκοψε τη συνεδρίαση. Αφού παρασχέθηκαν οι 
απαιτούµενες διευκρινήσεις, εµπρόθεσµα, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου 
και  αποφάσισε τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού όλων 
των υποψηφίων εταιρειών και συνέταξε το Πρακτικό Ι µε πρωτόκολλο 
31409/10-6-2014 (συνηµµένο 32).  
 



 

Την Τρίτη 17-06-2014 µετά από ενηµέρωση των διαγωνιζόµενων η 
επιτροπή συνεδρίασε και προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ µε πρωτόκολλο 32842/17-6-2014 
(συνηµµένο 32) σύµφωνα µε  το οποίο η WIN ΕΠE µε Α.Φ.Μ. 998143124 
που προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση, ποσοστού είκοσι οκτώ τις εκατό 
(28%) επί του προϋπολογισµού του έργου και εκ αυτού η επιτροπή 
προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην 
ανωτέρω.  
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή τα 
Πρακτικά Ι και ΙΙ για έγκρισή τους και κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού στην εταιρεία WIN ΕΠE µε Α.Φ.Μ. 998143124, µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 28% και προσφερόµενη τιµή 
υλοποίησης της δηµοπρατούµενης εργασίας, 42.242,40 € χωρίς το ΦΠΑ 
(51.958,15€ µε το ΦΠΑ). 

 
Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται 
συνηµµένα σχετικά έγγραφα από της εντάξεως της πράξης. 

 
Συνηµµένα: 

1. Το υπ’ αριθµ. 7189/5-2-2014 αίτηµα προς την Οικονοµική Επιτροπή  για 
για µαταίωση του από 10/3/2013 διαγωνισµού της πράξης µε τίτλο 
«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας».  

2. Το υπ’ αρίθµ. 11755/24-2-2014 Υπηρ. Σηµείωµα της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε το οποίο διαβιβάζεται η 41/2014 Απόφαση ΟΕ και η 55/2014 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας  περί έγκρισης µαταίωσης 
του από από 10/3/2013 διαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» και υποβολής αιτήµατος τροποποίησης της 
πράξης στην Ε∆Α ΑΜΘ,  συνοδευόµενη από την 1596/5-2-2014 Απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για νοµιµότητα αυτής.  

3. Η υπ’ αριθµ. 10556/19-2-2014 Αίτηση Τροποποίησης του τεχνικού δελτίου 
του έργου «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» ως προς τον προϋπολογισµό 
και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτής. 

4. Η υπ’ αρίθµ. 1368/28-2-2014 (14076/6-3-2014 πρωτ. ∆. ∆ράµας) 
Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περί  έγκρισης 1ης 
τροποποίησης της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» 

5. Το υπ’ αρίθµ. 13615/5-3-2014 αίτηµα του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης του ∆ήµου ∆ράµας για την Προέγκριση 
∆ηµοπράτησης. 

6. Η υπ’ αρίθµ. 1647/17-3-2014 (17616/24-3-2014 πρωτ. ∆. ∆ράµας) 
∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για τη  δηµοπράτηση του υποέργου 
«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ. 

7. Η µε αριθµό 14REQ001952447 2014-03-31 ανάρτηση στο µητρώο 
δηµοσίων συµβάσεων της αίτησης Τροποποίησης του Τ∆Ε ως πρωτογενές 
αίτηµα.  



 

8. Το υπ’ αριθµ. 19543/2-4-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆. ∆ράµας 
για την έγκριση των όρων ∆ηµοπράτησης του έργου «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας», τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και τη ψήφιση πίστωση για το έτος 2014.  

9. Το υπ΄ αριθµ. 20378/8-4-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης προς την ΕΕ∆ΕΕ για τον ορισµό εκπροσώπου 
στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 

10. Η υπ’ αριθµ. 124/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
των όρων δηµοπράτησης, συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και ψήφισης πίστωση για το έτος 2014.  

11. Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης της πράξης µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση 
και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 
∆ράµας» και µε Α∆Α. 

12. Το υπ΄ αριθµ. 21853/16-4-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης προς την ΕΕ∆ΕΕ για την γνωστοποίηση της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού της πράξης µε τίτλο «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 

13. Το υπ’ αριθµ. 21810/16-4-2014 έγγραφο αποστολής της περίληψης της 
∆ιακήρυξης Α)στην εφηµερίδα Χρονικά µε το σχετικό αντίγραφο της 
ανακοίνωσης και Β) τοιχοκόλληση της περίληψης στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆ράµας. 

14. Το υπ’ αριθµ. 21811/16-4-2014 έγγραφο αποστολής της περίληψης της 
∆ιακήρυξης στο Επαγγελµατικό – Βιοτεχνικό Επιµελητήριο ∆ράµας. 

15. Αντίγραφο ανακοίνωσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου.    

16. Η Προκήρυξη της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 

17.  Αντίγραφο του πίνακα παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης.  
18. Τα 23763/28-4-2014 και 23764/28-4-2014 αιτήµατα παροχής 

διευκρινίσεων από ενδιαφερόµενη για συµµετοχή στο διαγωνισµό, εταιρεία 
µε τα 23763, 23764/28-4-2014 και 24381/30-4-2014 απαντητικά αυτών. 

19. Ηλεκτρονικό µήνυµα από την Ε∆ΕΕ προς το ∆ήµο ∆ράµας στις 30/4/2014 
(24685/2-5-2014 πρωτ. ∆. ∆ράµας) περί αδυναµίας ορισµού εκπροσώπου 
για συµµετοχή στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

20. Τα 25023/5-5-2014, 25061/5-5-2014 και 25064/5-5-2014 έγγραφα 
υποβολής φακέλων υποψηφιότητας των εταιρειών Next Com, Win ΕΠΕ και 
Σήµα ΑΕ αντίστοιχα.  

21. Οι φάκελοι των υποψηφίων (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ). 

22. Το Πρακτικό Ι (πρωτότυπο) 
23. Η 31406/10-6-2014 Ανακοίνωση του  Πρακτικού  Ι της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  
24. Η 31409/10-6-2014 κοινοποίηση του Πρακτικού Ι στους ενδιαφερόµενους 

µε τα σχετικά αποδεικτικά. 
25. Το 32309/16-6-2014 έγγραφο ενηµέρωσης των υποψηφίων για το άνοιγµα 

των οικονοµικών προσφορών. 
26. Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (πρωτότυπο),  
27. Η υπ’ αριθµ. 32842/17-6-2014 Ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙ 



 

28. Το υπ’ αριθµ. 32843/17-6-2014 Έγγραφο κοινοποίησης του Πρακτικού ΙΙ 
στους υποψηφίους συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά.  
 
      

 Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό I του διαγωνισµού 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της πράξης  

«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 

 
Στη ∆ράµα την ∆ευτέρα 5-5-2014 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση ανοικτής διαδικασίας, στην αίθουσα δηµοπρασιών του ∆ήµου 
∆ράµας, οι κάτωθι: 

1. Σιδηροπούλου Μακρίνα, πρόεδρος της επιτροπής 
2. Ιωσηφίδου Αικατερίνη, µέλος της επιτροπής 
3. ∆ρόσου Μαρία, µέλος της επιτροπής 

δηµοτικοί υπάλληλοι, τακτικά µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα 
µε την 124/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη 
αναδόχου της εργασίας «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» ενώ στην 
επιτροπή δεν παρέστη εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης και 
Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ) όπως απαιτείται από  τις διατάξεις του Ν. 
3668/08 διότι δεν κατέστη δυνατό να οριστεί και να εξασφαλιστεί η 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό, όπως µας γνωστοποιήθηκε από την Ε∆ΕΕ 
µε ηλεκτρονικό της µήνυµα (24685/2-5-2014 πρωτόκολλο ∆. ∆ράµας).  
 
Η πρόεδρος αφού διαπίστωσε την µερική απαρτία της επιτροπής 
προχώρησε στη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 
Από το πρωτόκολλο παρελήφθησαν τρεις (3) προσφορές, οι οποίες 
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, µέχρι τη ∆ευτέρα 5-5-2014  στις 10.30 π.µ. – 
ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών. 
 

Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία αρίθµησης και µονογραφής των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας. Τα 
στοιχεία των υποψηφίων αναδόχων, το πρωτόκολλο των προσφορών και ο 
αύξοντας αριθµός αυτών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
  
Α\Α Επωνυµία Υποψηφίου Αριθµός Πρωτοκόλλου 

1 Next com A.E. 25023/5-5-2014 

2 WIN ΕΠE 25061/5-5-2014 

3 Σηµα ΑΕ 25064/5-5-2014 

        
Ακολούθησε ο έλεγχος πληρότητας των προσφορών, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 10 των όρων της διακήρυξης και ακολούθως 
αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι για τον έλεγχο του περιεχοµένου αυτών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου του περιεχοµένου του 
φακέλου προσφοράς, η επιτροπή αποσφράγισε τους φάκελους µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κάθε διαγωνιζοµένου, προχώρησε 



 

στη διαδικασία καταγραφής των επισυναπτόµενων δικαιολογητικών και στη 
µονογραφή του περιεχόµενού αυτών. 
 
Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους εκπροσώπους των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό να ελέγξουν τους φακέλους των 
δικαιολογητικών των συνυποψηφίων τους.  
 
Στις 14.00 µ.µ. αποφασίστηκε οµόφωνα από τα µέλη της επιτροπής η 
διακοπή της συνεδρίασης και ορίστηκε η Τρίτη 6/5/2014 και ώρα 11.00 π.µ 
ως νέα ηµεροµηνία της κλειστής συνεδρίασης για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών.  
 
Την Τρίτη 6-5-2014 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε εκ νέου στην αίθουσα 
δηµοπρασιών του ∆ήµου ∆ράµας η επιτροπή του διαγωνισµού για να 
προχωρήσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων.  
 
Τα δικαιολογητικά της προσφοράς µε αύξοντα αριθµό 1 -της εταιρείας Next 
Com A.E.- ελέγχθηκαν και βρέθηκαν να έχουν καλώς και σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη. 
 
Στην προσφορά µε αύξοντα αριθµό 2 της εταιρείας WIN ΕΠE διαπιστώθηκε 
ότι αναφορικά µε τo απαιτούµενο, επί ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικό, 
απόσπασµα του ποινικού µητρώου, αναγραφόταν η Απόφαση 7/20-1-2014 
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Παγγαίου η οποία επέβαλλε ποινή στον 
νόµιµο εκπρόσωπο της υποψήφιας, στο διαγωνισµό, εταιρείας. Για το 
δικαιολογητικό αυτό η Επιτροπή έκρινε πως έπρεπε να διευκρινιστεί από 
τον υποψήφιο ο λόγος επιβολής της ποινής και στη συνέχεια να εξεταστεί 
αν το αδίκηµα ήταν σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας ή ενέπιπτε στα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 
παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. Με έγγραφη επιστολή η Επιτροπή (25664/6-5-2014 πρωτ. ∆. 
∆ράµας) ζήτησε να παρασχεθούν οι ανωτέρω διευκρινήσεις. 
 
Τα δικαιολογητικά της προσφοράς µε αύξοντα αριθµό 3 -της εταιρείας Σήµα 
Α.Ε.- ελέγχθηκαν και βρέθηκαν να έχουν καλώς και σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη. 
 
Μετά τον ανωτέρω έλεγχο η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση. 
 
Η υποψήφια εταιρεία WIN ΕΠE απέστειλε εµπρόθεσµα µε τηλεοµοιοτυπία 
επιστολή µε την οποία διευκρίνιζε ότι µε την καταδικαστική απόφαση του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Παγγαίου επιβλήθηκε ποινή µε 
ελαφρυντικά για παραβίαση του Ν. 2801/2000 κατ΄ εξακολούθηση, διότι ο 
τηλεοπτικός σταθµός  ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε. –µε αντιπρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο 
Αραµπατζή, Νόµιµο Εκπρόσωπο της υποψήφιας στο διαγωνισµό- 
χρησιµοποίησε στις 10.10.2008 και 27.7.2010 σταθµό εκποµπής 
ραδιοτηλεοπτικού σήµατος στην Κάρυανη Καβάλας χωρίς αυτό να έχει 
δηλωθεί στην αρµόδια αρχή Ε.Ε.Τ.Τ. 
 



 

Η επιτροπή συγκλήθηκε εκ νέου σήµερα Τρίτη 10-6-2014 προκειµένου να 
εξεταστεί η παροχή διευκρινήσεων, εξηγήσεων και συµπληρωµατικών 
στοιχείων που παρασχέθηκαν από τη συµµετέχουσα WIN Ε.Π.Ε. Μετά τον 
έλεγχο που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι ο διαχειριστής της υποψήφιας 
Ε.Π.Ε. ήτοι ο κ. Αλέξανδρος Αραµπατζής δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 
2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή αποφασίζει τη συνέχιση στο 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των υποψήφιων: 

1. Next com A.E. 
2. WIN Ε.Π.Ε. 
3. Σήµα Α.Ε. 

 
Ενστάσεις κατά του παρόντος πρακτικού δύναται να υποβληθούν εντός 
µίας (1) ηµέρας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του παρόντος.  
 

∆ράµα 10/6/2014 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
 Παρόντες                                                                       Απόντες 
 
Σιδηροπούλου Μακρίνα 
Ιωσηφίδου Αικατερίνη  

∆ρόσου Μαρία                       

 
 
 

   

     Εκπρόσωπος Ε∆ΕΕ 

     

       

 

 

Και στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

διαγωνισµού : 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του Έργου 
«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου 

Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 
 
 

Στη ∆ράµα σήµερα Τρίτη 17-06-2014 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση ανοικτής διαδικασίας, στην αίθουσα δηµοπρασιών του ∆ήµου 
∆ράµας, οι κάτωθι: 

4. Σιδηροπούλου Μακρίνα, πρόεδρος της επιτροπής 
5. Ιωσηφίδου Αικατερίνη, µέλος της επιτροπής 
6. ∆ρόσου Μαρία, µέλος της επιτροπής 

 
δηµοτικοί υπάλληλοι, τακτικά µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα 
µε την 124/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη 
αναδόχου της εργασίας «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 



 

Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» ενώ στην 
επιτροπή δεν παρέστη εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης και 
Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ) όπως απαιτείται από  τις διατάξεις του Ν. 
3668/08 διότι δεν κατέστη δυνατό να οριστεί και να εξασφαλιστεί η 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό, όπως µας γνωστοποιήθηκε από την Ε∆ΕΕ 
µε ηλεκτρονικό της µήνυµα (24685/2-5-2014 πρωτόκολλο ∆. ∆ράµας), 
προκειµένου να ανοίξουν τις οικονοµικές προφορές των συµµετεχόντων 
εταιρειών: 

4. Next com A.E. 
5. WIN Ε.Π.Ε. 
6. Σήµα Α.Ε. 

 
Η Επιτροπή παρέλαβε τις οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων, από το 
χρηµατοκιβώτιο του ∆ήµου ∆ράµας, όπου αυτές φυλασσόταν και προχώρησε 
στο άνοιγµα τους. 
 
Οι εκπτώσεις των εταιρειών καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

Ποσοστό έκπτωσης % Α\Α Επωνυµία 
Υποψηφίου Ολογράφως  Αριθµητικώς  

1 Next com A.E. Είκοσι επτά  27 

2 WIN ΕΠE Είκοσι οκτώ  28 

3 Σήµα Α.Ε. ∆έκα πέντε  15 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην  WIN ΕΠE µε Α.Φ.Μ. 99814324 που 
προσέφερε έκπτωση είκοσι οκτώ τις εκατό (28%)  επί του προϋπολογισµού 
του έργου καθώς κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους όρους είναι η χαµηλότερη τιµή.  
 
Ενστάσεις κατά του παρόντος πρακτικού δύναται να υποβληθούν εντός µίας 
(1) ηµέρας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του παρόντος στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου ∆ράµας.  

∆ράµα 17/6/2014 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
 Παρόντες                                                                       Απόντες 
 
Σιδηροπούλου Μακρίνα 
Ιωσηφίδου Αικατερίνη  

∆ρόσου Μαρία                     

 
 
 

   

    Εκπρόσωπος Ε∆ΕΕ 

     

       

 



 
 

   
  

 

       και καλεί την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
και λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά Ι και ΙΙ του  διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 

 1.  Εγκρίνει και κατακυρώνει  τα  πρακτικά Ι και ΙΙ   της Επιτροπής του  
∆ιαγωνισµού   της   πράξης   µε τίτλο  << Προβολή , δηµοσιοποίηση και  
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας 
>>. 
 
2. Ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία WIN ΕΠE που προσέφερε έκπτωση 
είκοσι οκτώ τις εκατό (28%)  επί του προϋπολογισµού του έργου καθώς 
κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
όρους είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο   
∆ράµας. 
 
 
   

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 244/2014 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


