
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 149/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 5 – 05 - 2014 

 

Θέµα 11
ο
: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη  

σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : << Οργάνωση και 
υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου ∆ράµας >> µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή .  
 

                Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός  Μαΐου 2014 και 
ώρα 12.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
24525/30-4-2014 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.   Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο   του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 24196/29-4-2014 
έγγραφο του Γραφείου Απασχόλησης & Τουρισµού του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Οικονοµικής Ανάπτυξης  ∆. ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 

Θέµα: «Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών για το έργο «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής 

προβολής ∆ήµου ∆ράµας» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή». 

 

Σας αποστέλλουµε το φάκελο, του από 5 Μαρτίου  2014 πρόχειρου διαγωνισµού για 

τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Οργάνωση και υλοποίηση 

ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου ∆ράµας» µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή µε προσφορά  51.600,00€ µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ (63.468,00€ 



µε ΦΠΑ), ποσοστό έκπτωσης 14% επί του αρχικού προϋπολογισµού 73.800,00€ µε ΦΠΑ, 

της εταιρίας ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133–«WIN Ε.Π.Ε.». (ΑΦΜ 998143124) και 

παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

 

Στη συνέχεια σας διαβάζω τα πρακτικά του διαγωνισµού τα οποία έχουν ως 
εξής: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ∆ράµα. 5/3/2014                  

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                       

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                             

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου  

66100   ∆ράµα 

Πληροφορίες: Μ. Καγκασίδου 

Τηλ:  2521350741 

Fax:  2521020000 

   e-mail:  mkaga@dimosdramas.gr   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο1 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου µε βάση τη χαµηλότερη τιµή 

για το έργο «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου 

∆ράµας» 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 05/03/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., οι 

παρακάτω υπογράφοντες:  

1) Μοχωρίδου Ραχίλη 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Βουλγαρίδου Ειρήνη 

 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για τη σύναψη 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: « Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών 

τουριστικής προβολής ∆ήµου ∆ράµας», σύµφωνα µε τις αριθµ. 24/2014 και 62/2014 

Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, προχωρήσαµε στη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου µε βάση τη χαµηλότερη τιµή για το έργο 

«Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου ∆ράµας», 

σύµφωνα µε τους  όρους δηµοπράτησης όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την 404/2013 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΒΛΓΨΩ9Μ-ΕΙΠ). 

 Σύµφωνα µε το εδάφιο ιδ, της παραγράφου 3 του άρθρο 12 του Ν. 3688/08 

ορίζεται ότι «Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.∆. 261/1997, συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας 

εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφηµιστικών εταιριών και 

γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο 

εκπρόσωπος συµµετέχει ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, 



χωρίς δικαίωµα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασής του της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, 

όπως αυτός ισχύει.». 

 Με το υπ’αριθµ. 15
α
/10070 έγγραφο της Ε∆ΕΕ (Ένωση Εταιρειών 

∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος)  ορίστηκε ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε 

γνωµοδοτική αρµοδιότητα και χωρίς δικαίωµα ψήφου ο κύριος Ζακαλκάς ∆ηµήτριος, 

Client Service Director της εταιρίας Cat Advertising. 

Κατατέθηκαν οι ακόλουθες προσφορές µε τη διαδικασία που ορίζεται στο 

άρθρο 8 της διακήρυξης: 

Α/Α Επωνυµία/∆ιακριτικός τίτλος 

Αρ. Πρωτ. 

συνοδευτικής 

επιστολής 

Ώρα 

παραλαβής 

1 
GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

–ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε.  
23238/4-3-2014 10:20 

2 
ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ LTH 

ADVERTISING  
13589/5-3-2014 9:28 

3 ΣΗΜΑ Α.Ε. 13600/5-3-2014 9:39 

4 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– 

«WIN Ε.Π.Ε.»54 

13614/5-3-2014 9:49 

 

 Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και στις 10:30 π.µ. 

άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

H Επιτροπή, παρουσία νοµίµως παρευρισκοµένων εκπροσώπων, δύο 

συµµετεχουσών εταιρειών, 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. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τρεις εκ των 

διαγωνιζόµενων δεν υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στη διακήρυξη. 

Όσον αφορά την εταιρεία GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ –

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε. η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

• Η προσφορά δεν φέρει τη µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο 

σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της 

διακήρυξης. 

• ∆εν προσκόµισε συµπληρωµένο το πίνακα, τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας και δήλωση όπου περιγράφει το τµήµα του «Έργου» που 

αναθέτει σε υπεργολάβο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στα 

εδάφια 1.3 και 1.4, της παραγράφου 7.2.8. του άρθρου 7 της 

διακήρυξης. Παράλληλα, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 

προβλέπεται η ανάθεση τµήµατος του «έργου» σε τρίτους 

(µεταφραστικό γραφείο Eurologos, Χρυσοβέργης Ιωάννης 

(∆ηµοσιογράφος), Sasha Stojanovic και τουριστικό γραφείο Antilope 

Travel). Επίσης, δεν προκύπτει από το προφίλ του προσφέροντα η 

δυνατότητα για την υλοποίηση του «έργου» χωρίς την συνεισφορά 

τρίτων. 

 



Όσον αφορά την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ LTH ADVERTISING η 

επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

• Η εγγυητική επιστολή που προσκόµισε δεν περιλαµβάνει τον αριθµό 

της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και 

στο σχετικό υπόδειγµα. 

• ∆εν προσκόµισε δήλωση συνεργασίας µε τους υπεργολάβους 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 1.3, της παραγράφου 7.2.8. 

του άρθρου 7 της διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το 

εδάφιο 4 των διευκρινήσεων της παραγράφου 7.2.8. του άρθρου 7 της 

διακήρυξης ορίζεται ότι: «Όλες οι δηλώσεις είναι δηλώσεις της µορφής 

του Ν. 1599/1986 θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής του 

υπογράφοντα…» 

• ∆εν δηλώνεται η σχέση των στελεχών της οµάδας έργου µε τον 

υποψήφιο ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός 

συνεργάτης). Η δήλωση συνεργασίας του κ. Παπαναγιώτου Σπυρίδων, 

νόµιµου εκπροσώπου της εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΞΕΣ 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε τον ανάδοχο δεν 

φέρει υπογραφή και θεώρηση στην πίσω όψη. 

 

Όσον αφορά την εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Ε. η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

• Το υπ’ αριθµ. 210/14-1-2014 αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς 

το δηµόσιο της ∆ΟΥ Β’ – Γ’ Λάρισας (Β’, Γ’ Λάρισας, Φαρσάλων) 

που προσκόµισε ο διαγωνιζόµενος έχει λήξη ισχύος στις 14-2-2014. 

• Στη προσφορά συµπεριλαµβάνονται πίνακας υπεργολάβων και 

αντίστοιχες δηλώσεις συνεργασίας µε τρεις υπεργολάβους (ΑΙΧΜΗ 

Α.Ε., ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ). 

Από το προφίλ του προσφέροντα δεν προκύπτει η δυνατότητα για την 

υλοποίηση του υπολοίπου τµήµατος του «έργου» χωρίς την 

συνεισφορά τρίτων, ιδιαίτερα όσον αφορά εργασίες µετάφρασης και 

την διοργάνωση των επαγγελµατικών ταξιδιών. Στον συγκεντρωτικό 

πίνακα καταγραφής στελεχών της οµάδας έργου συµπεριλαµβάνεται ο 

κ. Ζορπίδης Μιχαήλ µε σχέση εργασίας εξωτερικού συνεργάτη και 

θέση στην οµάδα έργου «γραφείο ταξιδίων». Στη δήλωση συνεργασίας 

µε την υποψήφια ανάδοχο, ο κ. Ζορπίδης Μιχαήλ υπογράφει ως 

φυσικό πρόσωπο και όχι ως νόµιµος εκπρόσωπος εταιρείας. Επιπλέον, 

το βιογραφικό σηµείωµα του κ. Ζορπίδη Μιχαήλ αναφέρεται στις 

δραστηριότητες και την ιστορία της Zorpidis Travel Services και όχι 

στον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά που 

είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης είναι η ακόλουθη: 

 

Α/Α Επωνυµία/∆ιακριτικός τίτλος 

4 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– «WIN 

Ε.Π.Ε.»54 

 



Έπειτα, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές που παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και κατά συνέπεια 

απορρίπτονται είναι των κάτωθι διαγωνιζοµένων: 

 

Α/Α Επωνυµία/∆ιακριτικός τίτλος 

1 
GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ –

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε. 

2 ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ LTH ADVERTISING  

3 ΣΗΜΑ Α.Ε. 

 

                Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για τους διαγωνιζόµενους των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που 

προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 

              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  

 

εισηγείται οµόφωνα 

 
α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 

διαγωνιζόµενων και για το πακέτο για τα οποίο υπέβαλαν προσφορά:  

 

Α/Α Επωνυµία/∆ιακριτικός τίτλος 

4 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– «WIN 

Ε.Π.Ε.»54 

 

β. την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης: 

 

Α/Α Επωνυµία/∆ιακριτικός τίτλος 

1 
GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ –

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε. 

2 ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ LTH ADVERTISING  

3 ΣΗΜΑ Α.Ε. 

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

                                           Μοχωρίδου Ραχίλη 

                                           Λαλές Ευστράτιος 

                                                          Βουλγαρίδου Ειρήνη 

 



Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε∆ΕΕ 

 

                                            Ζακαλκάς ∆ηµήτριος 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο2 

 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου µε βάση τη χαµηλότερη τιµή 

για το έργο «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου 

∆ράµας» 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 24/04/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., οι 

παρακάτω υπογράφοντες:  

1) Μοχωρίδου Ραχίλη 

2) Λαλές Ευστράτιος 

3) Βουλγαρίδου Ειρήνη 

 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για τη σύναψη 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών 

τουριστικής προβολής ∆ήµου ∆ράµας», σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 24/2014 και 

62/2014 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, προχωρήσαµε στην αποσφράγιση 

του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου µε βάση τη 

χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την 9841/2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Επιπλέον, µε το υπ’ αριθµ. 15
α
/10070 έγγραφο της Ε∆ΕΕ (Ένωση Εταιρειών 

∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος)  ορίστηκε ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε 

γνωµοδοτική αρµοδιότητα και χωρίς δικαίωµα ψήφου ο κύριος Ζακαλκάς ∆ηµήτριος, 

Client Service Director της εταιρίας Cat Advertising. 

 Σύµφωνα µε το εδάφιο ιδ, της παραγράφου 3 του άρθρο 12 του Ν. 3688/08 

ορίζεται ότι «Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.∆. 261/1997, συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας 

εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφηµιστικών εταιριών και 

γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο 

εκπρόσωπος συµµετέχει ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, 

χωρίς δικαίωµα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασής του της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, 

όπως αυτός ισχύει.». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 της υπ’ αριθµ. 9841/2014 διακήρυξης του 

∆ηµάρχου, µειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσφέρει την 

χαµηλότερη τιµή.  

            Σύµφωνα µε το Νο1/5-3-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, η 

µοναδική προσφορά που είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 

είναι αυτή της εταιρείας ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– «WIN Ε.Π.Ε.». 



Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς της 

εν λόγω εταιρείας και κατέγραψε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Αριθµός 

φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

Προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης 

4 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– «WIN Ε.Π.Ε.» 

14,00 % 

 Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 

• την υπ’ αριθ. 9841/2014 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το από 5-3-2014 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρθηκε 

• το άρθρο 19 του Π∆ 28/80 

 

εισηγείται οµόφωνα 

 
την κατακύρωση του έργου «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής 

προβολής ∆ήµου ∆ράµας» στην εταιρεία ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– «WIN 

Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε τη µοναδική αποδεκτή προσφορά και η προσφερόµενη τιµή 

αντιστοιχεί στο ποσό των 51.600 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ποσοστό 

έκπτωσης 14%). Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 63.468€ 

 

Επιπλέον, η προσφορά της κρίνεται ικανοποιητική. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

                                           Μοχωρίδου Ραχίλη 

                                           Λαλές Ευστράτιος 

                                                          Βουλγαρίδου Ειρήνη 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε∆ΕΕ 

                                            Ζακαλκάς ∆ηµήτριος 

 

 



 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του 
διαγωνισµού  
 

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

1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά Νο1 & Νο 2 του πρόχειρου 

διαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο 

: << Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου 

∆ράµας >> µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και  κατά των 
οποίων δεν υποβλήθηκαν στην εταιρεία ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε.321133– 
«WIN Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε τη µοναδική αποδεκτή προσφορά και η 
προσφερόµενη τιµή αντιστοιχεί στο ποσό των 51.600 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 14%). Η 
προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 63.468€ 
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 149/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       
 

 


