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Του  Πρακτικού αριθ. 14/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 321/2019 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης των 
πρακτικών των συνεδριάσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της ΠΑΜΘ για 24 μήνες 
(2019-2021), από την υπογραφή της σύμβασης», με προϋπολογισμό 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1718/29-3-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) Γεωργιτσόπουλος 
Χρήστος μέλος, 4) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 5) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 6) Λασκαρίδης Παντελής 
μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος και 3) 
Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
 
Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν τα μέλη της Οικονομικής 
επιτροπής Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα και Τσολάκης Σταύρος. 
 
Μετά το 14ο θέμα αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής 
Φώτιος Καραλίδης και Αρχέλαος Γρανάς. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  321: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. 
με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο. 1538/2-4-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: 
 
Α. Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό 1 της επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού. 
Οι όροι της διακήρυξης καθώς και ο ορισμός της Επιτροπής εγκρίθηκαν με την αριθ. 243/πρ10/07.03.2019 
(ΑΔΑ: ΨΩΑΩ7ΛΒ- ΧΒΞ) απόφαση της υμετέρας επιτροπής. 
 
Β. Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές από τέσσερις(4) ενδιαφερόμενους: 
1. CLEVERMEDIA Α.Ε.  ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με αριθ. πρωτ. Δ.Ο. 1416/22.03.2019 
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2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TSAKIRIS CONGRESS SUPPORT) με αριθ. πρωτ. Δ.Ο. 
1454/28.03.2019 
3. “AD VERBUM” ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με αριθ. πρωτ. Δ.Ο. 1491/01.04.2019 
4. ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ με αριθ. πρωτ. Δ.Ο. 1500/01.04.2019 
 
Γ. Κατά  τον έλεγχο της ενότητας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
οικεία διακήρυξη η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω συμμετέχοντες προσκόμισαν όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη και οι προσφορές τους πληρούν του όρους αυτής, ως 
εκ τούτου έκανε δεκτές όλες τις προσφορές και προέβη στον έλεγχο των αντίστοιχων τεχνικών 
προσφορών. 
 
Δ. Η επιτροπή εξέτασε τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων διαπιστώνοντας ότι όλοι 
οι συμμετέχοντες υπέβαλλαν τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, και αποδέχεται 
όλες τις τεχνικές προσφορές 
 
Ε. Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών των 
τεσσάρων (4) συμμετεχόντων και διαπίστωσε τα εξής: 
 Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου «CLEVERMEDIA Α.Ε.  ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ανήλθε σε 
1,24 ευρώ ανά σελίδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TSAKIRIS CONGRESS 
SUPPORT)» ανήλθε σε 1,19 ευρώ ανά σελίδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 Η οικονομική προσφορά της υποψηφίου «“AD VERBUM” ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» 
ανήλθε σε 2,23 ευρώ ανά σελίδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου «ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ» είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης γιατί δεν προσδιορίζεται η μονάδα την οποία αναφέρεται η τιμή προσφοράς και δεν είναι 
σύμφωνη με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης και επομένως απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη κατάταξη των υποψηφίων σε σχέση με την οικονομική τους 
προσφορά (από την οικονομικότερη, προς την ακριβότερη προσφορά): 
1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TSAKIRIS CONGRESS SUPPORT) με τιμή 1,19 ευρώ ανά σελίδα, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   
2. CLEVERMEDIA Α.Ε.  ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με τιμή 1,24 ευρώ ανά 
σελίδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
3. «“AD VERBUM” ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με τιμή 2,23 ευρώ ανά σελίδα, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
   
 
  Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

1. Την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
για τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της ΠΑΜΘ για 24 μήνες (2019-2021), από 
την υπογραφή της σύμβασης», με προϋπολογισμό 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
2. Την ανάδειξη της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TSAKIRIS CONGRESS SUPPORT)», ως 
προσωρινής αναδόχου, με προσφερόμενο τίμημα ανά σελίδα (όπως περιγράφεται στην οικονομική της 
προσφορά) 1,19€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει: 1) το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τον 
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των 
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συνεδριάσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της ΠΑΜΘ για 24 μήνες (2019-2021), από 
την υπογραφή της σύμβασης», με προϋπολογισμό 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και  
2) την ανάδειξη της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TSAKIRIS CONGRESS SUPPORT)», ως 
προσωρινής αναδόχου, με προσφερόμενο τίμημα ανά σελίδα (όπως περιγράφεται στην οικονομική της 
προσφορά) 1,19€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  321/2019. 
 

 
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
                ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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