
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 3/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-1-2014 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης της Προµήθειας Συστηµάτων 
Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Προβολής της πράξης ¨∆ράσεις Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας» µε MIS 452178, συγκρότησης 
επιτροπής και ψήφισης πίστωσης. 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 7η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 56/2-
1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω 
απουσίας του Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο  κ. αντιπρόεδρος   εισηγούµενος  το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
παρουσιάζει στα µέλη   το    υπαριθµ. 77773/30-12-2013   έγγραφο της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού,  Οργάνωσης   και    Πληροφορικής  του   ∆ήµου   ∆ράµας    

σχετικά   µε   την  Έγκριση όρων δηµοπράτησης της Προµήθειας 
Συστηµάτων Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Προβολής της πράξης 
¨∆ράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας» µε MIS 
452178, συγκρότησης   επιτροπής   και ψήφισης πίστωσης   το οποίο λέει 
 τα εξής:  

Θέµα:  Έγκριση όρων δηµοπράτησης της Προµήθειας Συστηµάτων 
Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Προβολής της πράξης «∆ράσεις Φεστιβάλ 



 
 

   
  

 

Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας» µε MIS 452178, συγκρότησης 
επιτροπής και ψήφισης πίστωσης.  

 
Σε συνέχεια της κοινοποίησης από εσάς της 414/2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης της ενταγµένης 
πράξης «∆ράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας», 
διαπιστώθηκε ότι οι προδιαγραφές που αφορούν στον προς προµήθεια 
τεχνικό εξοπλισµό και συγκεκριµένα στην Προµήθεια του Συστήµατος 
Ψηφιακής Προβολής (ΤΜΗΜΑ 2), οι οποίες σας διαβιβάστηκαν µε το 
75202/12-12-2013 έγγραφό µας, έχουν σήµερα διαφοροποιηθεί και για το 
λόγο αυτό κατατέθηκαν νέες (επικαιροποιηµένες από τεχνολογικής 
απόψεως)  µε το 2085/23-12-2013 έγγραφο του Πολιτιστικού Οργανισµού 
– Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.  
 
Ως εκ τούτου παρακαλούµε για τη λήψη νέας απόφασης έγκρισης των 
όρων δηµοπράτησης για την «προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής προβολής» της πράξης «∆ράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ∆ήµου ∆ράµας» µε MIS 452178, την εκ νέου συγκρότηση της 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και την ψήφιση της πίστωσης ύψους 
115.000,00 € σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 10.6162.10 του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2014. 
 
Συνηµµένα 
1. Το 2085/23-12-2013 υπογεγραµµένο αρµοδίως έγγραφο του τεχνικού 
εξοπλισµού 
2. Το 68734/13-11-2013 αίτηµα ορισµού µελών επιτροπής διαγωνισµού 
3. Το 7265/22-11-2013 απαντητικό έγγραφο ορισµού µελών 
4. Η 7608/25-10-2013 διατύπωση σύµφωνης γνώµης δηµοπράτησης 

 
και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
       

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

 1.  ΕΓΚΡΙΝΕΙ   την   διεξαγωγή   ανοικτού  δηµόσιου διαγωνισµού µε  

σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για  

την    Προµήθεια   Συστηµάτων Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Προβολής  

της πράξης «∆ράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας»  

µε MIS 452178 µε   τους παρακάτω όρους, όπως  αυτοί  συντάχθηκαν   από    

τη  ∆/νση Προγραµµατισµού,  Οργάνωσης   και    Πληροφορικής  του   ∆ήµου    

∆ράµας    και που είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

 
CPV:  30233152-1, 302340000-8, 32321100-0, 38652000-0. 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
 
Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας έχοντας υπόψη: 
 
1. Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

• ∆ιατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23-03-1993) «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
ΕΚΠΟΤΑ 

• Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114 Α’/8-6-2006) – Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων 

• ∆ιατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01-02-1995’). 

• ∆ιατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 
τεύχος Α’). 

• N. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις. 

2. Την 7392/8-10-2013  Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί ένταξης 
πράξης µε τίτλο «∆ράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου 
∆ράµας». 

3. Την …. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δήµου ∆ράµας εγκρίθηκαν 
οι όροι δηµοπράτησης του συγκεκριµένου διαγωνισµού, συγκροτήθηκε η 
επιτροπή διαγωνισµού και ψηφίστηκε η διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης. 

 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή η: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ" 
για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής του φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους από 
τον Πολιτιστικό Οργανισµό-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους,  
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και µε τους όρους που περιγράφονται 
στην παρούσα. 
 
Η προµήθεια αναφέρεται: 
Τµήµα 1. Στην προµήθεια Συστήµατος Ψηφιοποίησης  



 
 

   
  

 

Για τις ανάγκες διάσωσης-ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης-
τεκµηρίωσης,  ταινιών που είχαν υποβληθεί στο Φεστιβάλ κατά τα 
παλαιότερα έτη είναι απαραίτητη  η προµήθεια του σχετικού εξοπλισµού 
ψηφιοποίησης των κασετών. 

Τµήµα 2. Στην προµήθεια Συστήµατος Ψηφιακής Προβολής 
Προκειµένου να διεξάγονται οι προβολές των διαγωνιστικών και µη 
τµηµάτων του Φεστιβάλ είναι απαραίτητη η προµήθεια εξοπλισµού 
ψηφιακών προβολών υψηλής ποιότητας εικόνας και ήχου.  

 
Το αντικείµενο του διαγωνισµού υποδιαιρείται στα τµήµατα που 
ορίζονται παραπάνω. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
προσφορά για ένα ή και για τα δύο τµήµατα του αντικειµένου του 
διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα ∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου - αίθουσα ∆/νσης Τεχνικών 
υπηρεσιών - 2ος όροφος) σε ηµέρα και ώρα που θα καθορισθεί µε τη περίληψη 
της διακήρυξης, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
διαγωνισµού. Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο ∆ράµας 30 λεπτά πριν την ορισθείσα ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών ήτοι στις 10.30 π.µ. την ΧΧ\ΧΧ2013 
ηµέρα …. µε οποιοδήποτε τρόπο, ή θα αποσταλούν στο ∆ήµο, στη διεύθυνση 
: Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, ΤΚ 66100, ∆ράµα. Λεπτοµέρειες για την υποβολή 
των προσφορών αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Προϋπολογισµός προµήθειας 
Ο προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 115.000,00 ευρώ µε το ΦΠΑ. 
  
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ΕΤΠΑ  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
∆εκτοί στο διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές, κατασκευαστές και 
αντιπρόσωποι (προσκοµίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευοµένων 
εργοστασίων) του δηµοπρατούµενου είδους, αλλοδαπής προελεύσεως 
γνωστών εργοστασίων, ή εγχώριας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής 
λειτουργικότητας, αποδεικνυοµένης της ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του 
οικείου επιµελητηρίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
ΟΙ δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε 
την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 
 



 
 

   
  

 

1.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά στο 
άρθρο 8 περιγράφεται. 

 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Π∆ 60/07. (Για φυσικά 
πρόσωπα για τον επιχειρηµατία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. για τον 
διαχειριστή, για Α.Ε. για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο). Σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που 
είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 
κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό 
των διαγωνιζοµένων, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου 
να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του 
διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  

 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη απόφαση αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλουν 
πιστοποιητικά µόνον για πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. 

 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), 
για όλα τα ταµεία ασφάλισης του προσωπικού τους κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται 
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή του ΓΕΜΗ), µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
6. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς 
καµία επιφύλαξη και ειδικά ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα 180 
ηµερών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

 
7.  ∆ήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τοποθετηµένα και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προµήθεια είδη στον χώρο 
εγκατάστασης, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 



 
 

   
  

 

8.  Αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
 
9.  ∆ήλωση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο(α) στο οποίο θα 
κατασκευασθεί το υπό προµήθεια είδος(η) και τον τόπο εγκατάστασής του. 

 
10. 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  
 
11.  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή ή των κατασκευαστών 
κάθε είδους της προµήθειας 
 
13.  Κατάσταση παραδόσεων οµοίων προµηθειών σε φορείς του ∆ηµοσίου 
για την τελευταία πενταετία. Στην κατάσταση προµηθειών πρέπει να 
αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία 
παράδοσης, το είδος και η περιγραφή των ειδών που προµηθεύτηκαν. 
 
14.  ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι θα προσκοµίσει εντός δέκα (10) 
ηµερών από της έγγραφης ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισµού (αν 
απαιτηθεί), δείγµα από οποιοδήποτε προς προµήθεια είδος πανοµοιότυπο 
µε το προσφερόµενο στο διαγωνισµό  
 
15.  Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή µε δέσµευσή του για προµήθεια 
των ανταλλακτικών στο φορέα για τουλάχιστον 5 έτη.  
 
16.  Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη κατά περίπτωση και είδος 
εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 
17.  ‘Όλα τα κατά νόµον και κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά της 
συµµετοχής τους έγγραφα (π.χ. πρακτικό συνεδρίασης ∆.Σ. για Α.Ε., 
καταστατικό και τροποποιήσεις του για Ο.Ε. κλπ) 
 
18.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος υποβάλει πλήρη προσφορά 
για το ζητούµενο είδος και ότι η οικονοµική του προσφορά (µε τον ΦΠΑ) δεν 
υπερβαίνει το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ισχύς στοιχείων 
Τα στοιχεία της προµήθειας (τεύχη της µελέτης και προσφοράς), και οι 
περιεχόµενοι σ' αυτά όροι αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε 
ασυµφωνίας των παραπάνω στοιχείων (τευχών και όρων) µεταξύ τους, 
υπερισχύουν, ως προς το περιεχόµενο και την ερµηνεία, µε την παρακάτω 
σειρά προτεραιότητας: 
α. Το συµφωνητικό προµήθειας  
β. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας  
γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές  



 
 

   
  

 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Προσφερόµενη τιµή 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται εκτός από το υπό προµήθεια είδος, όλες οι 
εργασίες για την εγκατάσταση, την θέση σε λειτουργία της κατασκευής, καθώς 
και η εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού του ΝΠ∆∆ “Πολιτιστικός 
Οργανισµός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας”, για την χρήση του 
εξοπλισµού σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες. 
Στην τιµή τέλος περιλαµβάνονται ανηγµένα οι κρατήσεις, η δαπάνη 
µεταφοράς, αποµάκρυνσης των υλικών συσκευασίας, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση του υλικού, ώστε το υλικό να παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε 
πλήρη κατάσταση λειτουργίας. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για 
τον προµηθευτή µέχρι και την οριστική παραλαβή της προµήθειας. 
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
προµηθευτή πέραν του αντιτίµου του είδους που θα προµηθεύσει βάσει της 
τιµής της προσφοράς του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και 
επιπρόσθετα το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εάν αυτό τους ζητηθεί από την υπηρεσία.  
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ανώτατο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Εγγυήσεις 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ως άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ. 
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο τέλος του παρόντος. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) των προσφεροµένων κατά περίπτωση 
τµηµάτων. 
 
Η εγγυητική επιστολή θα είναι αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Τ.Π.∆.  
 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιλαµβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.  Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2.  Τον εκδότη 
3.  Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(∆ήµος ∆ράµας). 
4.  Τον αριθµό της εγγύησης 
5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6.  Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 



 
 

   
  

 

7.  Τη σχετική δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης (αριθµ. 
πρωτοκόλλου) και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 

8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως ή διζήσεως. 

9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί 
το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον 
αναφέρει ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 
που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 210 ηµέρες συνολικά. 

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 η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ΄ όψη. 
 
 ΑΡΘΡΟ 9ο  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. 
Επίσης όλα τα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας 
και ελέγχου, τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλώσεις κατασκευαστών, προδιαγραφές 
κλπ), εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήµως 
µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες αιτήσεις συµµετοχής σε αυτόν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
από την παρούσα διακήρυξη. 
 
2. Οι προσφορές µπορεί να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε πρωτοκόλληση 
του σχετικού εντύπου υποβολής προσφοράς (αίτηση), µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία µέχρι και 30 λεπτά πριν την ορισθείσα ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
(∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθµός της δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθµός 
πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην εφηµερίδα)  



 
 

   
  

 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο ελέγχει τη 
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους 
της διακήρυξης, όσον αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά. 
 
 5. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις 
που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν 
γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
 Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 
λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα, 
η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει 
τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' 
αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής διαγωνισµού. 
 
 7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 
ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίδονται 
από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, 
είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπ' όψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
 9. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 



 
 

   
  

 

 10. Προσφορές για µέρος τµήµατος δεν γίνονται δεκτές.  
 
 11. Στη δηµοπρασία δεν µπορεί κανείς να εκπροσωπήσει περισσότερες από 
µία εταιρείες ή κοινοπραξίες, όπως επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει χωριστά 
για τον εαυτό του όποιος εκπροσωπεί συµµετέχουσα εταιρεία ή είναι µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εταίρος της. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κατά τα 
παραπάνω πολλαπλές προσφορές αποκλείονται, εκτός αν οι ενδιαφερόµενοι 
τις αποσύρουν όλες, εκτός από µία. 
 
 12. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή 
διαγωνισµού σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές 
προϋποθέσεις από όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η επιτροπή κρίνει 
ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι 
κλειστοί φάκελοι οικονοµικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 
Μαζί µε τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς επιστρέφονται και τα λοιπά 
δικαιολογητικά και στοιχεία της προσφοράς. Αν οι ενδιαφερόµενοι διαφωνούν 
και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οι φάκελοί τους 
κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν µέχρι την έκδοση απόφασης επί των 
αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή 
τους. Προσφορά που θα κριθεί από την επιτροπή ως εντελώς ελλιπής ή 
ασαφής ή προσφορά για την οποία δεν θα παρασχεθούν από τον 
διαγωνιζόµενο µέσα στην ταχθείσα προθεσµία οι παραπάνω διευκρινίσεις, 
χαρακτηρίζεται από την επιτροπή απορριπτέα στο στάδιο αυτό. 
 
 13. Κατά τη διαδικασία, αποκλείονται από την παραπέρα συµµετοχή στο 
διαγωνισµό συναγωνιζόµενοι των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνεται ότι 
δεν πληρούν τις αρχές της τεχνικής ή της επιστήµης. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή των 
προδιαγραφών, καλούνται οι συναγωνιζόµενοι που τις παρουσιάζουν να 
δώσουν εγγράφως, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, όλα τα στοιχεία για την 
υποστήριξη των αποκλίσεων, τα οποία όταν υποβληθούν εµπρόθεσµα, 
λαµβάνονται υπ' όψη από την επιτροπή για την τελική κρίση. 
 
 14. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα κριθεί µετά από τη διαπίστωση που 
θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ΕΚΠΟΤΑ, ότι οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζοµένων καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του κυρίου της προµήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στα τεύχη 
της µελέτης. 
 
 15. Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθούν: 
 
- Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. 
 
- Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, µόνον από διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 



 
 

   
  

 

διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, κατατίθενται στην αρµόδια για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή 
διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στη δηµαρχιακή επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά. 
  
ΑΡΘΡΟ 11ο - Προθεσµίες  
 - Ο διαγωνισµός (ανοικτός τακτικός) θα διεξαχθεί 30 τουλάχιστον ηµέρες µετά 
από την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 -Τα τεύχη του διαγωνισµού παραλαµβάνονται από τους αιτούντες µέχρι έξι (6) 
το πολύ ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ήτοι 
µέχρι την ΧΧ/ΧΧ/2013, από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας 
(δηµαρχείο 2ος όροφος). Τα τεύχη θα παρέχονται σε φυσική και ψηφιακή 
µορφή. 
 
- Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού , 
εφόσον αυτές ζητηθούν εµπρόθεσµα, παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ήτοι µέχρι την 
ΧΧ/ΧΧ/2013. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες παρέχονται µέσα σε 
τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
 Αποσφράγιση προσφορών - Ανάδειξη µειοδότη 
Όλη η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την δηµοσιευθείσα περίληψη της 
διακήρυξης.  
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό 
που γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 
και µονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί 
ότι η προσφορά είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης, να 
προσκοµισθεί (αν κριθεί απαραίτητο) δείγµα απολύτως όµοιο µε το 
προσφερόµενο και να ελεγχθεί και να γίνει η πιθανή απόρριψη των 
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  
 
 3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και  των τεχνικών προσφορών, 
ανακοινώνονται στους συµµετέχοντες οι προσφορές που γίνονται δεκτές στον 



 
 

   
  

 

διαγωνισµό και καλούνται οι διαγωνιζόµενοι για την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών. 
 
 4.Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσφέρει την 
χαµηλότερη τιµή. 
 
 5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών, τεχνικών και 
οικονοµικών) δικαιούνται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζοµένων, αποδεικνυόµενης της ιδιότητάς τους µε τα κατά περίπτωση 
νόµιµα παραστατικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως: 
 
- η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης 
- ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 
- η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια 
ή παρεµφερή υλικά. 
 
 Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 
 
 ΑΡΘΡΟ 14ο  
 Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 
Η κατακύρωση της προµήθειας στον ανάδοχο θα γίνει µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής (Ο.Ε.), ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της 
αρµόδιας επιτροπής. 
Ο 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, (ίσης µε το 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ).  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µε τις νόµιµες γι' αυτόν 
συνέπειες. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
 ∆ασµοί – Τέλη – Φόροι - ∆ικαιώµατα 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται 
της καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από 
τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε πάντως οικονοµική επιβάρυνση µέχρι και την 
παράδοση των υλικών στη θέση εγκατάστασής τους, βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο Πληρωµή - κρατήσεις 



 
 

   
  

 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του «ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 
2007-2013». 
 
Η πληρωµή θα γίνει µε εφ’ άπαξ καταβολή του τιµήµατος, µετά την παραλαβή 
του εξοπλισµού. 
 
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί µετά την παράδοση των ειδών και την 
παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή, οπότε θα εκδοθεί και το σχετικό 
παραστατικό (τιµολόγιο). Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου 
πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
 
Η πληρωµή στον προµηθευτή, θα γίνει εντός προθεσµίας που ορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κράτηση 2% επί της συµβατικής δαπάνης (1,5% 
επί της συµβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% οµοίως υπέρ ΤΠ∆ΚΥ) 
και 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Επίσης 
επί της συµβατικής δαπάνης γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 ΑΡΘΡΟ 17ο   ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων) και στον ελληνικό τύπο.  
 
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-
2009). 
 
 
  ∆ράµα ΧΧ/ΧΧ/2013     Οι συντάξασσες  

 
Η Αν. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 
 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  

 

 
Η υπάλληλος του Τµήµατος  

Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης  
 
 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 
Περιβαλλοντολόγος 

 
Η Αν. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 
 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  

 

 
Η υπάλληλος του Τµήµατος  

Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης  
 
 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 
Περιβαλλοντολόγος 

 
 
 
 
 



 
 

   
  

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Τµήµα 1. Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιοποίησης  

Για τις ανάγκες διάσωσης-ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης-τεκµηρίωσης,  
ταινιών που είχαν υποβληθεί στο Φεστιβάλ κατά τα παλαιότερα έτη είναι 
απαραίτητη η προµήθεια του σχετικού εξοπλισµού ψηφιοποίησης των 
κασετών. 

Τµήµα 2. Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιακής Προβολής 
Προκειµένου να διεξάγονται οι προβολές των διαγωνιστικών και µη τµηµάτων 
του Φεστιβάλ είναι απαραίτητη η προµήθεια εξοπλισµού ψηφιακών προβολών 
υψηλής ποιότητας εικόνας και ήχου.  

  
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις 
διατάξεις: 
1) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993). 
2) του σε ισχύ ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) 
Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  
 
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τακτικό ανοικτό δηµόσιο 
διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Ο.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
Άρθρο 4ο : Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά 
το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 5ο : Σύµβαση 
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 6ο : Εγγύηση 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής 
συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή, 
κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 
 Άρθρο 7ο : Παράδοση και παραλαβή της προµήθειας 
Η παράδοση του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία θα γίνει σε προθεσµία τριών (3) 
µηνών από της υπογραφής του συµφωνητικού. 
Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε 30 ηµέρες από την ηµέρα παράδοσης και του 
τελευταίου είδους. 



 
 

   
  

 

Ως ηµέρα παράδοσης θεωρείται η ηµέρα που ο εξοπλισµός  θα είναι εγκατεστηµένος, 
λειτουργικός, µε όλα τα παρελκόµενα εγκατεστηµένα και σε λειτουργία, και το 
απαραίτητο προσωπικό θα έχει εκπαιδευτεί στην λειτουργία και την διαχείριση της του 
εξοπλισµού. 
Η ποιοτική παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν µε µακροσκοπικό έλεγχο οι 
ιδιότητες των ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφεροµένων και 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας µελέτης. Εάν κατά την παραλαβή και 
λειτουργία τους τα είδη δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 
34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
  
Άρθρο 8ο : Πληρωµή 
Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του «ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013». 
Η πληρωµή θα γίνει µε εφ’ άπαξ καταβολή του τιµήµατος, µετά την παραλαβή του 
εξοπλισµού. 
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί µετά  την παράδοση  των ειδών και την 
παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή, οπότε θα εκδοθεί και το σχετικό 
παραστατικό (τιµολόγιο).  Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν 
µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής  
παραλαβής. 
Η πληρωµή στον προµηθευτή, θα γίνει  εντός προθεσµίας που ορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
   
Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως 
της προµήθειας θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. 
αναγκαστικά µέτρα σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 10ο : Πληµµελής κατασκευή  
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης 
ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 
ή βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό είδος, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 
 
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ειδικά 
επιβαρύνεται µε κράτηση 2% επί της συµβατικής δαπάνης (1,5% επί της συµβατικής 
δαπάνης υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% οµοίως υπέρ ΤΠ∆ΚΥ) και 0,10% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Επίσης επί της συµβατικής δαπάνης 
γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.- 
  
∆ράµα ..../ΧΧ/2013  

Οι συντάξασσες  
 

Η Αν. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 
 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Η υπάλληλος του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και 

Οργάνωσης  
 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 
Περιβαλλοντολόγος 



 
 

   
  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

 
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τµήµα 1. Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιοποίησης  
 
Η προµήθεια θα περιλαµβάνει: 

1. Ποσότητα: Ένα (1) Πλήρες Σύστηµα Ψηφιοποίησης Κασετών. 

Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτείται επί ποινή 
αποκλεισµού να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ο προσφερόµενος εξοπλισµός, 
έχουν ως ακολούθως: 
 

A/A Εξοπλισµός για το Σύστηµα Ψηφιοποίησης Κασετών 

1 Κάρτα Ψηφιοποίησης Ποσότητα :1 

1.1 Είσοδοι : 
2x SD-SDI 
Component analog video inputs (3 BNC) 
1x Y/C analog video inputs (Mini-Din)  
1x Composite analog video inputs (BNC) 
SDI embedded audio (8 stereo pairs) 
4x AES/EBU stereo audio inputs (BNC) 
2x Balanced analog audio inputs (XLR) 
2x Unbalanced analog audio inputs (RCA) 
1x LTC input (XLR) 
DV via host system IEEE-1394 port 

1.2 Επεξεργασία Σήµατος: 
Motion adaptive de-interlacing 
Format conversion with cadence detection 
601/709 color space conversion 
8-bit de-banding, dithering 
Cropping, scaling 
Proc amp controls, gamma correction 

1.3 Κουτί Σύνδεσης 
1U rackmount breakout box 

1.4 ∆υνατότητες Λογισµικού Ψηφιοποίησης 
Capture/encode to files from live inputs 
Capture/encode to files from decks with RS-422 control 
Transcode from source media files 
Live Streaming 
Archive to files during live streaming  
Batch Encoding (real-time capture with auto transcode) 
Timecode (preserve with discontinuity support per SMPTE 328M, auto increment 
or time of day) 
Simultaneous output to multiple codecs, resolutions and bitrates 
Mobile Video DNA fingerprint generation 
Active Format Description (AFD) insertion (MPEG-2) 



 
 

   
  

 

A/A Εξοπλισµός για το Σύστηµα Ψηφιοποίησης Κασετών 

DVD publishing (menuless or chapter-based menu from deck capture points or 
clip list) 
Automated FTP distribution 
Triggered encoding (GPI, keystroke, LTC timecode, VITC) 

2 Σταθµός Εργασίας  - Επώνυµο PC µε εγγύηση 3 ετών, Ποσότητα :1 

- 2

.1 

Επεξεργαστής 
6-core 12M 3.2GHz  
τύπου Intel Xeon E5-1650 ή εφάµιλλος  

2.2 Μνήµη 
8GB DDR3-1600 ECC 

2.3 Κάρτα Γραφικών 
Μνήµη 1GB  τύπου NVIDIA Quadro 2000 

2.4 ∆ίσκος συστήµατος 
1TB 7200 RPM SATA 

2.5 ∆ίσκοι Ψηφιοποίησης  
2x 300GB 15.000 RPM SAS 

2.6 Πληκτρολόγιο / Ποντίκι 
Standard Keyboard 
Optical Scroll Mouse 

2.7 Οπτικός ∆ίσκος 
16xDVDRW SATA 

2.8 Λειτουργικό 
Windows 7 Professional 64bit OS ή ισοδύναµο 

2.9 Ηχεία  
Ζεύγος ηχείων παρακολούθησης µε Bass Reflex, µαγνητική θωράκιση και 
ενσωµατωµένο ενισχυτή 20W RMS 

2.10 Οθόνη  
24-inch S-IPS LCD Monitor του ιδίου κατασκευαστή µε τον σταθµό εργασίας 

2.11 Εγγύηση  3 έτη 

3. Εξωτερική Μονάδα Αποθήκευσης Ποσότητα :1 

3.1 Είδος  
Desktop Tower 

3.2 ∆ίσκοι / Χωρητικότητα  
8x 2TB drives  /  16TB raw capacity 

3.3 Προστασία 
RAID Level 0, 1, 10, 3, 5, 6 

3.4 Σύνδεση  2 x SAS 6 Gbit/s 

3.5 ∆υνατότητες   
RAID expansion on-the-fly 
Expandable through SAS connectivity 
Volumes with different RAID level in the same RAID set 

 
� Τα συστήµατα που περιγράφονται, θα φέρουν εγγύηση 3 ετών.   
� Τα συστήµατα που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν 

εγκατεστηµένα, συνδεδεµένα µεταξύ τους - όπου απαιτείται - και πλήρως λειτουργικά, 
σε χώρο στη ∆ράµα, κατόπιν υποδείξεως.  

� Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ∆ράµας για τη χρήση των συστηµάτων. 



 
 

   
  

 

� Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει Πλήρες Συστήµατα Ψηφιοποίησης 
Κασετών και θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο τεχνικό 
προσωπικό. 

 
 
Τµήµα 2. Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιακής Προβολής 
Η προµήθεια θα περιλαµβάνει: 
 

1. Ποσότητα: Ένα (1) Πλήρες Προβολικό µηχάνηµα ψηφιακού κινηµατογράφου 
[Digital Cinema Projector]. 

2. Ποσότητα: Ένα (1) Σύστηµα αναπαραγωγής ταινιών ψηφιακού κινηµατογράφου 
3D [IMB & Media Server].  

3. Ποσότητα: Ένα (1) Σύστηµα 3D [3D Kit & Glasses]. 
4. Ποσότητα: Ένα (1) Επιλογέας Εναλλακτικού Περιεχοµένου [Alternative content 

switcher] και Επιλογέας Ήχου [Audio Switcher]. 
5. Ποσότητα: Ένα (1) Προβολικό Μηχάνηµα, Οθόνη Προβολής, Τηλεόραση για 

προβολές εναλλακτικού περιεχοµένου 
 

Πιο αναλυτικά: 
 

1. Προµήθεια Πλήρους Προβολικού µηχανήµατος ψηφιακού κινηµατογράφου.    
Θα φέρει ενσωµατωµένη την λάµπα του, και θα συνοδεύεται από κατάλληλο φακό.  Θα 
παραδοθεί προαιρετικά µε οθόνη τεχνολογίας αφής για τον έλεγχό και τον χειρισµό του, 
άλλως µε διασύνδεση ελέγχου µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.   

 
2. Προµήθεια Συστήµατος Ανα�αραγωγής ταινιών ψηφιακού κινηµατογράφου 3D. 
 Προβλέ�εται η α�όκτηση συστήµατος ανα�αραγωγής ταινιών �ροδιαγραφών ψηφιακού 
κινηµατογράφου.  Αυτό θα α�οτελείται α�ό το ενσωµατωµένο Media Block αλλά και τον 
α�οθηκευτικό χώρο (storage). Για τον έλεγχο και το χειρισµό του θα �αραδοθούν και τα ό�οια 
�εριφερειακά α�αιτούνται. 
 
3. Προµήθεια Συστήµατος 3D 
Το �ροβολικό µηχάνηµα θα �αραδοθεί µε ενσωµατωµένο το 3D KIT, για δυνατότητα ανα�αραγωγής 
ταινιών 3D.  Το 3D Kit, να συνοδεύεται α�ό 300 ζευγάρια γυαλιά 3D. 
 
4. Προµήθεια Επιλογέα εναλλακτικού περιεχοµένου (Alternative Content Switcher) 
και Επιλογέα ήχου (Audio Switcher).  
Για τη σύνδεση του προβολικού µε διαφορετικές πηγές εξωτερικού περιεχοµένου και για 
την διασύνδεση µε την υπάρχουσα αναλογική ηχητική εγκατάσταση αντίστοιχα. 
 
5 .Προµήθεια Εξοπλισµού για τις Προβολές Εναλλακτικού Περιεχοµένου. Αφορά σε 
ένα (1) Προβολικό Μηχάνηµα, Οθόνη Προβολής, Τηλεόραση. 

 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτείται επί ποινή 
αποκλεισµού να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ο προσφερόµενος εξοπλισµός, έχουν 
ως ακολούθως: 
 

A/A Προδιαγραφές εξοπλισµού 

1. Προβολικό µηχάνηµα ψηφιακού κινηµατογράφου Ποσότητα 1 

1.1 Συµµόρφωση µε το πρότυπο DCI (Digital Cinema Initiatives Compliance) 

1.2 ∆υνατότητα απεικόνισης τρισδιάστατου οπτικού υλικού (3D content), σε HFR (High Frame 
Rates) 



 
 

   
  

 

1.3 Τεχνολογία Προβολής: 
 DLP µε 3Χ0.98" 

1.4  Ανάλυση:   2Κ (2048Χ1080). ∆υνατότητα επέκτασης σε 4Κ (4096Χ2160).                               

1.5 Ισχύς Λάµπας: Ισχύς Λάµπας 3KW, τοποθετηµένη για λόγους ασφαλείας σε ειδικό 
κάλυµµα.  Το µηχάνηµα θα είναι ικανό να επιτυγχάνει φωτεινότητα 3.5 fl για προβολή 3D 
και κατ’ ελάχιστο 14fl για προβολή 2D (σε λευκή οθόνη µε gain 1.0), ώστε να 
επιτυγχάνονται τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.  

1.6 Dark Metal Devices: Τα DMD's για λόγους ασφαλείας και προστασίας από τη σκόνη θα 
πρέπει να είναι ερµητικά προστατευµένα. Τα φίλτρα για τον ως άνω λόγο θα µπορούν να 
είναι µεταλλικά και να µην απαιτείται απόθεµα ανταλλακτικών. 

1.7 Φωτεινότητα: 18.500 Ansi Lumens. Πρέπει να αποδίδεται µε λάµπα XENON για να 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερος χρόνος ζωής. 

1.8 Οµοιοµορφία Φωτεινότητας & Χρωµάτων Η οµοιοµορφία της φωτεινότητας και των 
χρωµάτων, πρέπει να διατηρείται µε το πέρασµα του χρόνου σε όλη την επιφάνεια 
προβολής. 

1.9 Λόγος Αντίθεσης: 2000:1.  
Η αντίθεση θα πρέπει να διατηρείται ανεξάρτητα από τη φωτεινότητα ή τη διάρκεια ζωής 
της λάµπας. 

1.10 Είσοδοι Ψηφιακού Σήµατος (DVI): 2 x DVI εισόδους 

1.11 Φακός: Ο φακός θα πρέπει να έχει µηχανική λειτουργία ρύθµισης και να µπορεί να 
καλύπτει προβολή οθόνης 8 µέτρων σε πλάτος από απόσταση 20-22 µέτρων. 

1.12 Τροφοδοσία: 
∆ιπλό τροφοδοτικό.  
Στην περίπτωση βλάβης του ενός, η προβολή συνεχίζει µε µειωµένη φωτεινότητα χωρίς 
να απαιτείται η διακοπή της προβολής 

1.13 ∆ιαγνωστικός Έλεγχος του συστήµατος: Το προβολικό θα συνοδεύεται από οθόνη αφής 
για τον πλήρη χειρισµό & έλεγχο του. 

1.14 Ψύξη συστήµατος: Ύπαρξη υγρής ψύξης για τη διατήρηση της θερµοκρασίας σε χαµηλό 
επίπεδο. 

1.15 Να παραδοθεί και µεταλλικό ικρίωµα µε πλάτος κατάλληλο για εγκατάσταση µηχανηµάτων 
πλάτους 19" 

1.16 Συµβατότητα µε τις τεχνολογίες Cinelink2, CineCanvas, CinePalette και CineBlack  

2. Σύστηµα αναπαραγωγής ταινιών ψηφιακού κινηµατογράφου 3D (IMB & Media 
Server) Ποσότητα: 1 (3D Server) 

2.1 Digital Cinema Video Server πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές DCI (Digital Cinema 
Initiatives Compliance) και να µπορεί να αναπαράγει και οπτικό υλικό σε 2K, 4K, και σε 3D 
(HFR). 

2.2 Είσοδοι IMB: 2 x 3G-SDI inputs. 
HDMI 1.3 Input with HDCP Support και υποστήριξη για  
BluRay 3D (προαιρετικά η είσοδος HDMI να είναι 1.4a για την µελλοντική υποστήριξη του 
4Κ [alternative content]). 
16x AES/EBU audio channels. 

2.3 Υποστήριξη format: JPEG 2000. MPEG-2. H.264. 

2.4 Αναπαραγωγή υλικού: 2048 x 1080 σε 3D. 
∆υνατότητα και 4096 x 2160 σε 2D (εφόσον και το προβολικό µηχάνηµα είναι 4K). 

2.5 Χωρητικότητα  2TB (RAID 5). Συστοιχία σκληρών δίσκων Raid 5 για ασφαλή αποθήκευση 
και αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού µεγάλης διάρκειας.  

2.6 Εισαγωγή δεδοµένων: Μέσω Gigabit Ethernet (ή ανώτερο) e/Sata και/ή υποδοχή (slot) για 
σκληρό δίσκο / DPC. 

2.7 ∆υνατότητα Dvd ripping 

2.8 Έλεγχος συστήµατος: Μέσω Gigabit Ethernet. Προαιρετικά TCP/IP remote control and 
web interface. 

2.9 Τροφοδοσία: ∆ιπλό τροφοδοτικό. 

2.10 ∆υνατότητα προγραµµατισµού παράστασης µε playlist. 

2.11 ∆υνατότητα αναπαραγωγής υπότιτλων µε συµβατότητα TI CineCamvas & SMPTE 428 

2.12 Οθόνη αναφοράς ελέγχου προβολής (Production Reference Display Monitor), ΤύπουLED 
18.5’’, υψηλής ευκρίνειας (Hight resolution), µε υποστήριξη πολλαπλών φορµά, 2K Input 



 
 

   
  

 

Capability, Component, AV (composite), RS-485 ή RS-422 PC Audio, Audio L/R (Analog 
Stereo), VGA (15 pin RGB) [DVI-I support], RJ-45 connector, µε εργαλεία ελέγχου 
ποιότητας εικόνας/ήχου και ενσωµατωµένο µεγάφωνο. Προαιρετικά embedded HDMI-SDI 
Convert & Display In/Out. 

3. Σύστηµα 3D (3D Kit & Glasses) Ποσότητα: 1 

3.1 To 3D Kit να παραδοθεί ενσωµατωµένο στο προβολικό µηχάνηµα. 

3.1 Nα συνοδεύεται από 300 ζευγάρια γυαλιά 3D 

4  Επιλογέας Εναλλακτικού Περιεχοµένου  &  Επιλογέας Ήχου                                    

4.1 Ο επιλογέας εναλλακτικού περιεχοµένου, θα δίνει την δυνατότητα σύνδεσης του 
προβολικού µηχανήµατος µε πηγές εναλλακτικού περιεχοµένου. 

4.2 Είσοδοι:  είσοδοι για υποστήριξη των σηµάτων SDI-SDI/HD-SDI, DVI µε HDCP, VGA, 
Composite, Component, Y/C, PC. Ύπαρξη ελεύθερης εισόδου για µελλοντική επέκταση. 

4.3 Έξοδοι:12-Bit DVI Dual Channel [Twin-Link DVI] σε DVI-I Connector σε ανάλυση 2048 x 
1080 µε εσωτερικό scaler. 

4.4 Ο επιλογέας ήχου θα πρέπει να µετατρέπει τον ψηφιακό ήχο σε αναλογικό και να 
προσφέρει υψηλής ποιότητας αποµόνωση του σήµατος. 

4.5 Είσοδος: Dual DB25 

5. Εξοπλισµός  για Προβολές Εναλλακτικού Περιεχοµένου 

5.1  Προβολικό µηχάνηµα: 
Τεχνολογία Προβολής: Τεχνολογία DLP 
Ανάλυση: 1920 χ 1080p 
Φωτεινότητα: 4.000 Ansi Lumens 
Λόγος Αντίθεσης: 3000:1 
Είσοδοι: HDMI  x 2 , VGA x 2, USB, 3.5mm audio in, LAN (RJ45 
Ηχείο: 20W 
∆υνατότητες 3D 

5.2 Οθόνη ∆ιάστασης  2.500 χ 1.40µ 
Στήριξη  σε πλαίσιο & σε πόδια τύπου Τ βαρέως τύπου 
Πανί:   Λευκό. Κέρδος (gain) 1.2. 

5.3 Τηλεόραση Τεχνολογία Προβολής  LED 
∆ιάσταση 40’’ 
Ανάλυση  1920 χ 1080p 
Είσοδοι: HDMI x 3. Ethernet, USB x 3 
∆υνατότητες Smart TV, 3D, WiFi 

 
� Τα συστήµατα που περιγράφηκαν, θα φέρουν εγγύηση 2 ετών.   
� Τα συστήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν 

εγκατεστηµένα, συνδεδεµένα µεταξύ τους - όπου απαιτείται - και πλήρως λειτουργικά 
για χρήση είτε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας είτε στον κινηµατογράφο 
Ολύµπια στη ∆ράµα σε περίπτωση που η παράδοση της προµήθειας συµπίπτει µε τη 
διεξαγωγή του φεστιβάλ και των λοιπών εκδηλώσεων του φορέα. 

� Στην προσήκουσα παράδοση περιλαµβάνεται και η λήψη πιστοποίησης προβολής 
εικόνας ψηφιακού κινηµατογράφου µε βάση τα διεθνή πρότυπα από αρµόδιο φορέα. 

� Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ∆ράµας για τη χρήση των συστηµάτων. 

� Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει Προβολικό Συστήµατα Ψηφιακού 
Κινηµατογράφου και θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο 
τεχνικό προσωπικό. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

   
  

 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ € 

µε το 

ΦΠΑ(23%) 

Σύστηµα Ψηφιοποίησης  20.000,00 

Σύστηµα Ψηφιακής Προβολής  95.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 115.000,00 

 
 
 

Η συντάξασσα  
 

Η Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
  Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  

 
 

Ελευθερία Καβάκα  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

   
  

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

 Ευρώ  

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου 66100 ∆ράµα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, έως του ποσού των …… ευρώ υπέρ τ… 
......................................................................... ∆/νση 
............................................................................................................... για τη 
συµµετοχή τ.. στον διενεργούµενο διαγωνισµό της 
................................................................... για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, σύµφωνα µε 
την υπ΄ αριθµ. ..................... ∆ιακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που 
απορρέουν από τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(υπόδειγµα) 
  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

  

 

  
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης   της ανωτέρω προµήθειας 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
 

  

ΕΚΠΤΩΣΗ   

ΤΜΗΜΑ 1               ……………… τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                                 ……… %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
ΤΜΗΜΑ 2               ……………… τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                                 ……… %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
 
 

 
 



 
 

   
  

 

 
2.Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 
Κυριαζίδης ∆ηµήτριος  
Χριστοφορίδης Γεώργιος 
Πασσαλίδης Ιωάννης 
Υπάλληλοι της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ράµας της Περιφέρειας ΑΜΘ . 
Αναπληρωµατικά µέλη: 

 ∆ηµήτριος Μαυρίδης 
 Νικόλαος Ευαγγελίδης  

υπάλληλοι σχετικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στο ∆ήµο ∆ράµας 
(διότι ο µικρός αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ∆ήµο 
δικαιολογεί και την απουσία ανάγκης διεξαγωγής της προβλεπόµενης 
κλήρωσης για τον ορισµό των αναπληρωτών). 

 
 3. Ψηφίζει  πίστωση  115.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.10 
προυπολογισµού οικ. Έτους 2014 µε τίτλο: «∆ράσεις Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας». 
 
        
4.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο     
   ∆ράµας. 
 
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


