
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  41/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 10-2-2014 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 10η του µηνός  Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
7256/5-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. 
Απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (οι οποίοι απουσίαζαν 
δικαιολογηµένα) ,στην συνεδρίαση προήδρευσε  το µέλος της πλειοψηφίας το 
οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους  κ. Ελευθέριος Χρυσοχοίδης 
σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος     Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    Χλιάρα Παναγιώτα 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Ματαίωση του διαγωνισµού της πράξης «Προβολή, 

δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 

Αναγέννησης του ∆.∆ράµας». 

 
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 7189/5-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής  το οποίο λέει τα εξής: 
                                               

Θέµα: Ματαίωση του διαγωνισµού της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση 
και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 
∆ράµας». 

Σχετ: 
1. Η 8846/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί ένταξης της 

πράξης του θέµατος στο ΠΕΠ ΑΜΘ 
2. Η από 1/2/2013 προκήρυξη ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού  
3. Το Πρακτικό Ι της επιτροπής του διαγωνισµού 



 
 

   
  

 

4. Η υπ’ αριθµ. 235/5-12/2013 απόφαση της ειδικής επιτροπής του 
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. 

 
Στις 10/3/2013 πραγµατοποιήθηκε η δηµοπράτηση της πράξης του θέµατος 
και όπως προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία και τους όρους της 
διακήρυξης συντάχθηκε από την επιτροπή διαγωνισµού, το Πρακτικό Ι που 
αφορούσε στο στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών. Η επιτροπή σύµφωνα 
µε το Πρακτικό Ι των υποψηφίων εταιρειών: 

1. Γραφική ∆ηµιουργική ∆ιαφηµιστική ΕΠΕ  
2. Advαnced Advertising A.E  
3. SHOT Α.Ε.  
4. Σηµα ΑΕ  
5. WIN ΕΠE 

αποφάσισε τον αποκλεισµό της πρώτης (1ης) και τρίτης (3ης) από τα 
επόµενα στάδια του διαγωνισµού. 
 
Κατά του πρακτικού υποβλήθηκαν ενστάσεις και από τις δύο 
προαναφερθείσες εταιρείες τις οποίες απέρριψε το όργανό σας (Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας) και ενέκρινε µε την 175/2013 απόφασή της 
το Πρακτικό Ι της επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  
 
Η πρώτη αποκλεισθείσα προσέφυγε στον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά της 175/2013 
αποφάσεως σας. Με την 13713/16-9-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης απορρίφτηκε η ανωτέρω 
προσφυγή και στη συνέχεια η Γραφική ∆ηµιουργική προσέφυγε κατά της 
προηγούµενης στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06. 
 
Η ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 µε την 238/5-12-2013 
απόφασή της, αφού έλαβε υπόψη της την προσφυγή και κάνοντας χρήση 
των διατάξεων του Π∆ 118/2007 (το οποίο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
δεν εφαρµόζεται στους ΟΤΑ) έκανε δεκτή την προσφυγή της  Γραφικής 
∆ηµιουργικής και σύµφωνα µε το σκεπτικό της θεωρεί ότι υποχρεωτικά 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού της πράξης «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας ». 
 
Παρά το γεγονός ότι από την ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 
3463/06, γίνεται δεκτή  η ένσταση  της προσφεύγουσας µε χρήση 
διατάξεων που δεν εφαρµόζονται στους ΟΤΑ και επειδή το αµέσως επόµενο 
ένδικο µέσο για την ακύρωση της αποφάσεως είναι η προσφυγή µας στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, µιας διαδικασίας απολύτως χρονοβόρας που µε 
την ολοκλήρωσή της θα έχει παρέλθει και η ανάγκη υλοποίησης της 
δηµοπρατούµενης πράξης, προτείνεται: 
• Η λήψη απόφασης από το όργανό σας για την µαταίωση του 

διαγωνισµού της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας», σε 
συµµόρφωση της προαναφερθείσας απόφασης της ειδικής επιτροπής του 
άρθρου 152 του Ν 3463/06.  

 
 



 
 

   
  

 

 
       και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων θεωρώντας ότι το θέµα είναι σοβαρό και 
πρέπει να αποσταλεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως ανώτερο όργανο 

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

 

1.Την αποστολή  του θέµατος  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α') «4.Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση που 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει 
συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη 

απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά 

του.» 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 41/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


