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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  9
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15/4/2011 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
υλικών φωτισµού οικ. Έτους 2011. 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 15 του µηνός Απριλίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 16856/12-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος  απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα 
το σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά τα 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση απουσία του προέδρου ,ο κ.Αντιπρόεδρος 
εισηγήθηκε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   

Μήτρου Γεώργιος 
 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 15582/5-4-2011 
έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών  της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, σχετικά µε την κατακύρωση πρακτικών µειοδοτικού  διαγωνισµού 
για την προµήθεια υλικών φωτισµού έτους 2011 και καλεί αυτήν να 
αποφασίσει σχετικά. 



       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος   παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το 
από 4-4-2011 πρακτικό διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια,  το οποίο 
έχει ως εξής: 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 4 Απριλίου  2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. , οι   
υπογράφοντες 1) Μελιάδης Μιλτιάδης 2) Βουλγαρίδου Ειρήνη και 3) Μόσχου 
Αθανάσιος, δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού 
προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 17/2011 απόφαση οικονοµικής επιτροπής, 
συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ», έτους 2011. 
 Παραλάβαµε εµπρόθεσµα  δύο  (2)  προσφορές διαγωνιζοµένων   προµηθευτών. 
 Προσφορά -1-  (ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ - Καραγεωργίου Γεώργιος)  
 Προσφορά -2- (ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΕΒΕ)   
   Προχωρήσαµε στον έλεγχο   των δικαιολογητικών συµµετοχής , από τον οποίο 
προέκυψε ότι  για µεν την πρώτη εταιρεία όλα τα δικαιολογητικά ήταν   σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην διακήρυξη   για την  δεύτερη  όλα ήταν  σύµφωνα , εκτός από το 
δικαιολογητικό  
ζ) «πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν πτώχευση ,εκκαθάριση ,αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό 
συµβιβασµό ……………………»  το οποίο δεν προσκοµίσθηκε .  
    Αντ  αυτού  προσκοµίσθηκε  µια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 
υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας  µε την οποία δηλώνει ότι 
έχουν γίνει οι καταθέσεις αιτήσεων στο πρωτοδικείο Αθηνών και θα παραληφθούν 
στις 06/04/2011 .  
     Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής του διαγωνισµού   οµόφωνα ανακοίνωσαν 
στον νόµιµο  εκπρόσωπο   της  παραπάνω εταιρείας   (ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ 
ΑΕΒΕ)  , τον αποκλεισµό της  από την περαιτέρω συνέχιση του διαγωνισµού.  
    Στο ερώτηµα της επιτροπής  αν θα υποβληθεί ένσταση από την εταιρεία ,ο εν λόγω 
εκπρόσωπος απάντησε  αρνητικά και υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 
1599/1986. 
    Κατόπιν συνεχίσθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού και ανοίχτηκε η µοναδική 
οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ - Καραγεωργίου 
Γεώργιος    ποσού 76.838,10 ευρώ   µε  ΦΠΑ 23%. 
 
            Μετά από τα παραπάνω  

 
εισηγούµεθα οµόφωνα 

 
 
Την κατακύρωση του παρόντος πρακτικού και την ανάδειξη ως αναδόχου 
προµηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ», έτους 2011 στην 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ – Καραγεωργίου Γεώργιο έναντι τιµήµατος εξήντα δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα  ευρώ (62.470,00) χωρίς το ΦΠΑ   και  εβδοµήντα 
έξ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών   (76.838,10) µε το 
ΦΠΑ.- 

         
      Σηµειώνεται ότι µε την αριθµ. 31/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  , 
εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης για την ανωτέρω προµήθεια  
       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 
 

 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
  
���� Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό  διαγωνισµού της 4ης Απριλίου 
2011  ,    για  την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια υλικών φωτισµού 
έτους 2011, στην ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ – Καραγεωργίου Γεώργιο έναντι 
τιµήµατος εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα ευρώ  (62.470,00) 
χωρίς το ΦΠΑ και εβδοµήντα έξι  χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ  ευρώ 
και δέκα λεπτών (76.838,10) µε το ΦΠΑ. 
 

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

 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 36/2011 
 

                                       
 

 
 

   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο ρόεδρος           Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                             ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


