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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 187/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 16
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 4 – 06 - 2014 

 

Θέµα 4
ο 

: Κήρυξη άγονου διαγωνισµού και έγκριση όρων δηµοπράτησης 

επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή και µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης , για 

την προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της 

πράξης << ∆ράσεις φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους ∆ήµου ∆ράµας >> 

 

             Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 4η του µηνός  Ιουνίου 2014 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 29763/30-5-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
      Ο κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας. 
         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαραλαµπίδης Ανδρέας          Χαρακίδης Κυριάκος                     
Ζαχαριάδης Παύλος            
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Γρηγορίου Κυριάκος                    Χλιάρα  Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτιος        
Τερζής Ανέστης  
Παπαδόπουλος  Γεώργιος                                                    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών 
Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της Επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 29261/28-05-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Κήρυξη άγονου διαγωνισµού και έγκριση όρων δηµοπράτησης επαναληπτικού 
ανοικτού δηµόσιου  διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και µε τους 
ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης ,για  την προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής προβολής της πράξης «∆ράσεις φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους ∆ήµου ∆ράµας 
.»  



ΣΧΕΤ:  
      Σας στέλνουµε το πρακτικό του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , για την προµήθεια 
συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της πράξης «∆ράσεις φεστιβάλ 
ταινιών µικρού µήκους ∆ήµου ∆ράµας που διεξήχθη την 14-04-2014 , στον οποίο 
συµµετείχε µια εταιρεία  η Telmaco S.A και δεν έγινε αποδεκτή η προσφορά της διότι δεν 
πληρούσε τους όρους της διακήρυξης καθόσον δεν υπέβαλλε πιστοποιητικά κατά ISO 
9001 σύµφωνα µε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού και αποκλείσθηκε. 

  Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για : 

α)κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και αποκλεισµό της µοναδικής 
συµµετέχουσας εταιρείας Telmaco S.A από την συνέχιση του διαγωνισµού. 

β) κήρυξη άγονου του διαγωνισµού.   

β) επαναδηµοπράτησής του  εκ νέου µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης 
σύµφωνα µε το αριθµ. 27646/16-05-2014  έγγραφο της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού,Ανάπτυξης & Οργάνωσης και µε την ίδια επιτροπή διαγωνισµού η 
οποία ορίσθηκε µε την 7265/22-11-2013 απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας –Θράκης .   

 

Στη συνέχεια σας διαβάζω το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού  που έχει ως 

εξής: 

                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ" 

 
  

Στη ∆ράµα την 14η Απριλίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7265/22-11-2013 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. ∆ράµας, µετά το υπ΄αριθµ. πρωτ. 68734 έγγραφο της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του ∆ήµου ∆ράµας, για να διενεργήσει 
τον ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ όπως ορίζεται στην 
υπ΄αριθµ. 15266 / 11 Μαρτίου 2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

     Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι : 

   1) Κυριαζίδης ∆ηµήτριος 

   2) Χριστοφορίδης  Γεώργιος  και 

   3) Πασσαλίδης Ιωάννης  

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών  που ήταν η 14η  Απριλίου 
2014 και ώρα 10:00 π.µ., κατατέθηκε µία προσφορά από την εταιρεία Telmaco S.A. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία του εκπροσώπου της συµµετάσχουσας εταιρείας, εξέτασε 
τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως 
φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα 
οποία µονογράφησαν,  αριθµήθηκαν και κατόπιν συµπληρώθηκαν τα παρακάτω 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος 
πρακτικού.  

• ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι ( Πίνακας παραλαβής προσφορών )  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ( Πίνακας καταγραφής και ελέγχου δικαιολογητικών ) 

Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε µυστική και η επιτροπή επικεντρώθηκε στον λεπτοµερή  
έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και των λοιπών στοιχείων που έπρεπε να 
προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη για την προµήθεια των 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της ανωτέρω εταιρείας τα µέλη της 
επιτροπής διαπίστωσαν τις παρακάτω  αποκλίσεις  από τους όρους της διακήρυξης.  

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 10 της διακήρυξης «Εφ’ όσον οι προσφέροντες 
δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο 
πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου ή 
των εργοστασίων στο/α οποίο/α θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο » 

Στον φάκελο της προσφοράς περιλαµβάνονταν υπεύθυνες δηλώσεις όλων των 
υπευθύνων των εργοστασίων που θα κατασκευάσουν τα υλικά πλην της εταιρείας 
HIGHLANDS DOREMI TECHNOLOGIES (Α/Α 6 της κατάστασης που υποβλήθηκε και 
αριθµήθηκε ως δικαιολογητικό Α/Α 9)  

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 11 της διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν 
«Πιστοποιητικά κατά ISO 9001 του κατασκευαστή ή των κατασκευαστών κάθε είδους 
της προµήθειας» 

2.1 Στον φάκελο της προσφοράς δεν περιλαµβάνονται πιστοποιητικά ISO για τις 
εταιρείες: 

 α.DIGITAL RAPIDS Corp.Ltd (Α/Α 4 της κατάστασης που υποβλήθηκε) 

 β.DOLBY (Α/Α 5 της κατάστασης που υποβλήθηκε) 

 γ.UNITECH SYSTEMS (Α/Α 12 της κατάστασης που υποβλήθηκε) 

2.1 Ακόµη για τις παρακάτω αναφερόµενες εταιρείες υποβλήθηκαν αντί των 
πιστοποιητικών ISO, βεβαιώσεις των εταιρειών ότι δεν τηρούν ISO αλλά δικές τους 
διαδικασίες ποιότητας :  

 α.HIGHLANDS DOREMI TECHNOLOGIES (Α/Α κατάστασης 6-A/A δικαιολογητικού 
11.5) 

 β.SCREENLINE SRL (Α/Α κατάστασης 11 - A/A δικαιολογητικού 11.10 ) 

 γ.USL Inc ((Α/Α κατάστασης 13 - A/A δικαιολογητικού 11.1 ) 

Τα παραπάνω, µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. έγγραφο 21955/16-4-2014 έγγραφο της 
επιτροπής διαγωνισµού τέθηκαν υπόψη της προσφέρουσας εταιρείας, η οποία απάντησε 
µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 23653/25-4-2014 έγγραφο της. 

Σύµφωνα µε την απάντηση της εταιρείας :  

1. ∆εν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση της HIGHLANDS DOREMI TECHNOLOGIES, 
δεδοµένου ότι το υλικό που θα διατεθεί από την εταιρεία αυτή, θα συµπεριληφθεί στο 
ολοκληρωµένο σύστηµα ψηφιακής προβολής DP2K-20Cx που θα προµηθεύσει η εταιρεία 
BARCO, η οποία υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 



συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στον 
διαγωνιζόµενο.  

2. Όλες  οι εταιρείες που δεν υπέβαλαν πιστοποιητικά ISO, δεν διαθέτουν τέτοια 
πιστοποιητικά αλλά τηρούν δικές τους διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.  

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή : 

1. Κάνει αποδεκτή την διευκρίνιση της εταιρείας για την υπεύθυνη δήλωση ( 
παράγραφος 1 ανωτέρω ) και θεωρεί ότι η προσφορά πληροί του όρους του άρθρου 4 
παράγραφος 10 της διακήρυξης, αναφορικά µε την επισύναψη υπεύθυνων δηλώσεων 
των εργοστασίων στα οποία θα κατασκευαστούν τα υλικά, στις οποίες δηλώνεται ότι 
αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο. 

2. Κρίνει ότι οι βεβαιώσεις των εταιρειών :  

 α. DIGITAL RAPIDS Corp.Ltd (Α/Α 4 της κατάστασης) 

 β. DOLBY (Α/Α 5 της κατάστασης) 

 γ. UNITECH SYSTEMS (Α/Α 12 της κατάστασης) 

 δ. HIGHLANDS DOREMI TECHNOLOGIES (Α/Α 6 της κατάστασης - A/A δικαιολ. 
11.5) 

 ε. SCREENLINE SRL (Α/Α 11 της κατάστασης - A/A δικαιολ. 11.10 ) 

 στ. USL Inc ((Α/Α 13 της κατάστασης - A/A δικαιολ. 11.1 ) 

ότι τηρούν δικές τους διαδικασίες ποιότητας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούν 
τα απαιτούµενα από την παράγραφο 11 του άρθρου 4 της διακήρυξης 
αναφορικά µε τα  πιστοποιητικά ISO 9001. 

     

Η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπόψη τα παραπάνω :  

                                 εισηγείται οµόφωνα 
 

Να µην γίνει αποδεκτή η προσφορά  της µοναδικής προσφέρουσας εταιρείας  
Telmaco S.A. διότι δεν πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 11 της 
διακήρυξης, η οποία απαιτεί σαφώς «Πιστοποιητικά κατά ISO των 
κατασκευαστών  κάθε είδους της προµήθειας», δεδοµένου ότι για έξι (6) 
κατασκευάστριες εταιρείες των προσφερόµενων υλικών δεν υπεβλήθησαν  
πιστοποιητικά κατά ISO 9001. 

 
Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή,  µε βάση τους όρους του διαγωνισµού, δεν προχώρησε 
στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς και εισηγείται να επιστραφεί ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς χωρίς να ανοιχθεί. 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό µαζί µε τα συνηµµένα 

αναπόσπαστα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ,  το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 

  
                                             Η επιτροπή διαγωνισµού  
   1. Κυριαζίδης ∆ηµήτριος    2. Χριστοφορίδης  Γεώργιος      3. Πασσαλίδης Ιωάννης  

 
 



       Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

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

 
1. την κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και αποκλεισµό 
της µοναδικής συµµετέχουσας εταιρείας Telmaco S.A από την συνέχιση του 
διαγωνισµού. 

2. την  κήρυξη ως  άγονου του διαγωνισµού.  

3.την  επαναδηµοπράτησή του  εκ νέου µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
διακήρυξης σύµφωνα µε το αριθµ. 27646/16-05-2014  έγγραφο της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού,Ανάπτυξης & Οργάνωσης και µε την ίδια επιτροπή 
διαγωνισµού η οποία ορίσθηκε µε την 7265/22-11-2013 απόφαση 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης .   

4.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
 
 
                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 187/2014. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

    

 


