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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 24ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 25-8-2014 
 

 
ΘΕΜΑ 30ο  : Κατακύρωση πρακτικού του επαναληπτικού ανοικτού            
δηµόσιου διαγωνισµού για την <<Προµήθεια Συστηµάτων Ψηφιοποίησης & 
Ψηφιακής Προβολής >> µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη έκπτωση ( 
χαµηλότερη οικονοµική  προσφορά ) 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 25η του µηνός   Αυγούστου 2014 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 44682/21-8-2014 
πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ.Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε 
και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ. 
Απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 
πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

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

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο Προεδρεύων εισηγούµενος το 30o θέµα της ηµερήσιας της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 43844/18-08-2014 
έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  
του  ∆ήµου  το οποίο λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση πρακτικού του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την  

«Προµήθεια Συστηµάτων Ψηφιοποίησης & Ψηφιακής Προβολής»  µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη µεγαλύτερη έκπτωση (χαµηλότερη οικονοµική προσφορά)      
 

 



            Σας στέλνουµε το φάκελο, του από 21 Ιουλίου 2014 επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Συστηµάτων Ψηφιοποίησης & Ψηφιακής Προβολής»  µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη έκπτωση, από την οποία αναδείχτηκε η εταιρεία 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.. (Α.Φ.Μ. 094150597) προµηθεύτρια του ανωτέρου διαγωνισµού, µε 

έκπτωση: 

 

1. Τµήµα 1. Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιοποίησης  --  17,46%, που αντιστοιχεί σε   

13.421,14 € (δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  (16.508,00 € µε ΦΠΑ)  και µε αρχικό προϋπολογισµό 

20.000,00 µε ΦΠΑ.   

 

2. Τµήµα 2. Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιακής Προβολής  --  11,80%, που 

αντιστοιχεί σε   68.121,95 € (εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα 

πέντε λεπτά) µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  (83.790,00 € µε ΦΠΑ)  και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 95.000,00 µε ΦΠΑ.   
   

Παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 

        Στη συνέχεια σας διαβάζω το Πρακτικό του διαγωνισµού που έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ"  

για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής του φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους από τον 
Πολιτιστικό Οργανισµό-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

 

  
Στη ∆ράµα την 21η Ιουλίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, οι κατωτέρω  

  

 1) Κυριαζίδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος, Πρόεδρος,  

    2) Μαυρίδης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος, 

    3) Ευαγγελίδης Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, 

 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού της προµήθειας 
του θέµατος που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7265/22-11-2013 Απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε συνέχεια της µε αριθµ.  187/4-6-
2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, συνήλθαµε σε 
συνεδρίαση για την διενέργεια του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε 
αριθµ. 32809/17-6-2014 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου ∆ράµας.  

 

Στην επιτροπή κατατέθηκε µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας µία µόνον προσφορά, αυτή 
της εταιρείας Telmaco S.A. 

 

Η επιτροπή, παρουσία του εκπροσώπου της συµµετέχουσας εταιρείας, εξέτασε τα 
εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π) και προχώρησε στο 
άνοιγµα των φακέλων των δικαιολογητικών, διαπίστωσε τη συµµόρφωση της 
παρουσίασης µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη και µονόγραψε το σύνολο των φακέλων 



και των δικαιολογητικών. Ο  φάκελος της οικονοµικής προσφοράς κρατήθηκε κλειστός 
προκειµένου να ανοιχτεί στη συνέχεια του διαγωνισµού.  

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση έγινε µυστική και η επιτροπή επικεντρώθηκε στον λεπτοµερή  

έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και των λοιπών προσκοµισθέντων 

στοιχείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Μετά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών  διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της µοναδικής συµµετέχουσας 

εταιρείας, που λαµβάνει µέρος και για τα δύο τµήµατα του διαγωνισµού (Σύστηµα 

Ψηφιοποίησης και Σύστηµα Ψηφιακής Προβολής) πληροί τους γενικούς, τεχνικούς και 

λοιπούς όρους και προδιαγραφές της διακήρυξης και περιέχει τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά.  

 

Η επιτροπή ανακοίνωσε ότι η προσφορά γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό και µετά 
προχώρησε σε ανοικτή συνεδρίαση στο άνοιγµα του κλειστού φακέλου της οικονοµικής 
προσφοράς, µονόγραψε τα φύλλα της προσφοράς και αφού διαπίστωσε ότι η 
προσφορά  είναι κανονική και σύµφωνα µε τον τύπο, ανακοίνωσε τα αναγραφόµενα 
ποσοστά έκπτωσης για τα δύο τµήµατα του διαγωνισµού δηλαδή  (1) το Σύστηµα 
Ψηφιοποίησης και (2) το Σύστηµα Ψηφιακής Προβολής.  

 

Η οικονοµική προσφορά του µοναδικού συµµετέχοντα έχει ως εξής:  

(1) Για το Σύστηµα Ψηφιοποίησης (αρχικού προϋπολογισµού                             
20.000,00 €, µε το ΦΠΑ) προσφέρεται έκπτωση  17,46% , και  

(2) Για το Σύστηµα Ψηφιακής Προβολής (αρχικού προϋπολογισµού    95.000,00 €, 
µε το ΦΠΑ) προσφέρεται έκπτωση  11,80%.   

 

Επειδή η προσφορά του µοναδικού συµµετέχοντα είναι αποδεκτή σύµφωνα µε τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ως η 

µοναδική προσφορά είναι και  η χαµηλότερη,  η εταιρεία Telmaco S.A. αναδεικνύεται 

µειοδότης του διαγωνισµού. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και το γεγονός ότι ο διαγωνισµός είναι επαναληπτικός µε τον ίδιο 

και πάλι µοναδικό συµµετέχοντα και ότι η προµήθεια αφορά ειδικό εξοπλισµό για τον 

οποίο  δεν υπάρχουν στη διάθεση της επιτροπής στοιχεία σε σχέση µε τρέχουσες τιµές 

στην αγορά για όµοια ή παρεµφερή υλικά, η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται για την 

κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη,  εταιρεία Telmaco S.A., σύµφωνα µε τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του και τα προσφερθέντα ως άνω ποσοστά έκπτωσης. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς τηρείται στο Τµήµα Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας. 

 

 

        Η επιτροπή διαγωνισµού 

 

1. Κυριαζίδης ∆ηµήτριος, 2. Μαυρίδης ∆ηµήτριος,3.  Ευαγγελίδης Νικόλαος 

 

   



και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,   έλαβε 
γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας και του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού 

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

 
1.Κατακυρώνει  το πρακτικό   του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ" για την 
κάλυψη αναγκών διεξαγωγής του φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους από τον 
Πολιτιστικό Οργανισµό-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  και κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις στην εταιρεία Telmaco S.A., µε προσφορά ως εξής:  

1. Για το Σύστηµα Ψηφιοποίησης (αρχικού προϋπολογισµού                             
20.000,00 €, µε το ΦΠΑ) προσφέρεται έκπτωση  17,46% , και  

2. Για το Σύστηµα Ψηφιακής Προβολής (αρχικού προϋπολογισµού    
95.000,00 €, µε το ΦΠΑ) προσφέρεται έκπτωση  11,80%.   

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 563/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


