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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 17 - 7- 2012
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 152/2012
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την ««Προµήθεια εξοπλισµού
σχολικών τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». Κατακύρωση
Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην Ιουλίου, ηµέρα Τρίτη
του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση
µετά από την αριθ. πρωτ. 9410/12-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6
του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,
παρόντες ήταν:
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος δ),
Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ)
Σάββα Αικατερίνη, µέλος
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα εκτός της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών
ότι µε την µε αριθµό 819/23-05-12 απόφαση δηµάρχου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 57.817,38€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και µε την µε αριθµό 118/29-05-12 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και
ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Ο διαγωνισµός αφορούσε την προµήθεια έξι (6) «πακέτων» ήτοι (Α)Υπολογιστές –Μηχανές
γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας, (Β) ∆ιαδραστικοί Πίνακες, (Γ) Έπιπλα, (∆) Εξοπλισµός
γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, (Ε) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε
προβλήµατα όρασης, (ΣΤ) Λοιπός εξοπλισµός (παραϊατρικός εξοπλισµός, αρµόνιο κλπ).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου».
Στις 14/06/12 διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός όπου κατατέθηκαν προσφορές (ανά
πακέτο) από τις εξής εταιρίες:
Α/Α
Πακέτο/Κατηγορία
Υποψήφιοι Ανάδοχοι
∆ιαδραστικοί Πίνακες
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
Έπιπλα

Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και
ψυχοκινητικής αγωγής

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ
ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥ-Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕ
ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤ) Λοιπός εξοπλισµός
ΣΤ1 : Πρόπλασµα ανθρώπινου σώµατος

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤ2: Μικροσκόπιο βιολογίας ∆ιοφθάλµιο

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤ3 : Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤ4: Στηθοσκόπιο

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤ5 : Φορείο σπαστό για τραυµατία

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΤ6: Αρµόνιο (Πλήρες σετ)

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ

ΣΤ7: Ψηφιακό Χρονόµετρο

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
3. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
4. Την υπ’ αριθµό 852/12 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
6. Το από 12/07/12 πρακτικό, γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
7. Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης για την συγκεκριµένη ανάθεση δηµοσιεύθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του
άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού
(Τύπος της Θεσσαλονίκης, Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία).
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών
τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης».
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στις εξής εταιρίες:
1. Για την κατηγορία, «πακέτο» (Β) ∆ιαδραστικοί Πίνακες στην εταιρία µε την επωνυµία ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, ΑΦΜ 094079082, ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, µε διεύθυνση 19ο χλµ
Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία και τηλέφωνο 210 66860000, συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων
διακοσίων είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (10.221,30€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%,
δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός του
ενδεικτικού προϋπολογισµού.
2. Για την κατηγορία, «πακέτο» (Γ) Έπιπλα, στην εταιρία µε την επωνυµία ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥΚ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕ, ΑΦΜ 094189989, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, µε διεύθυνση ΒΙΠΕ Ιωαννίνων
και τηλέφωνο 26510 57079, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τέσσερα
ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (3.944,49 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η

προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν.
3. Για το «πακέτο» (∆) Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, στην
εταιρία µε την επωνυµία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 094185929, ∆.Ο.Υ.
Γιαννιτσών, µε διεύθυνση Αραβησσός Γιαννιτσά και τηλέφωνο 23820 99273, συνολικής αξίας
πεντακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (510,45€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%,
δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός του
ενδεικτικού προϋπολογισµού.
4. Για το «πακέτο» (ΣΤ) Λοιπός εξοπλισµός, και συγκεκριµένα για τα είδη :
ΣΤ1: Πρόπλασµα ανθρώπινου σώµατος, ΣΤ2: Μικροσκόπιο βιολογίας ∆ιοφθάλµιο, ΣΤ3 :
Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου, ΣΤ4: Στηθοσκόπιο, ΣΤ5 : Φορείο σπαστό για τραυµατία,
ΣΤ7: Ψηφιακό Χρονόµετρο στην εταιρεία µε επωνυµία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΜ
094185929, ∆.Ο.Υ. Γιαννιτσών, µε διεύθυνση Αραβησσός Γιαννιτσά και τηλέφωνο 23820
99273, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων πενήντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (1.851,15 €)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
5. Για την υποκατηγορία ΣΤ6: Αρµόνιο (Πλήρες σετ), στην εταιρία µε την επωνυµία ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, ΑΦΜ 094079082, ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, µε διεύθυνση 19ο χλµ
Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία και τηλέφωνο 210 66860000, συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα δύο
ευρώ και εξήντα λεπτά (762,60 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν.
Γ) Να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη, επανάληψη του διαγωνισµού για τα πακέτα (Α) :
Υπολογιστές –Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας και (Ε): Ειδικός εξοπλισµός για
παιδιά µε προβλήµατα όρασης, δεδοµένου ότι στα πλαίσια του διαγωνισµού, δεν κατατέθηκαν
προσφορές.
- Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για το παραπάνω έργο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Έργων).
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών
τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης».
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στις εξής εταιρίες:
1. Για την κατηγορία, «πακέτο» (Β) ∆ιαδραστικοί Πίνακες στην εταιρία µε την επωνυµία ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, ΑΦΜ 094079082, ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, µε διεύθυνση 19ο χλµ
Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία και τηλέφωνο 210 66860000, συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων
διακοσίων είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (10.221,30€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%,

δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός του
ενδεικτικού προϋπολογισµού.
2. Για την κατηγορία, «πακέτο» (Γ) Έπιπλα, στην εταιρία µε την επωνυµία ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥΚ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕ, ΑΦΜ 094189989, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, µε διεύθυνση ΒΙΠΕ Ιωαννίνων
και τηλέφωνο 26510 57079, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τέσσερα
ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (3.944,49 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν.
3. Για το «πακέτο» (∆) Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, στην
εταιρία µε την επωνυµία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 094185929, ∆.Ο.Υ.
Γιαννιτσών, µε διεύθυνση Αραβησσός Γιαννιτσά και τηλέφωνο 23820 99273, συνολικής αξίας
πεντακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (510,45€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%,
δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός του
ενδεικτικού προϋπολογισµού.
4. Για το «πακέτο» (ΣΤ) Λοιπός εξοπλισµός, και συγκεκριµένα για τα είδη :
ΣΤ1: Πρόπλασµα ανθρώπινου σώµατος, ΣΤ2: Μικροσκόπιο βιολογίας ∆ιοφθάλµιο, ΣΤ3 :
Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου, ΣΤ4: Στηθοσκόπιο, ΣΤ5 : Φορείο σπαστό για τραυµατία,
ΣΤ7: Ψηφιακό Χρονόµετρο στην εταιρεία µε επωνυµία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΜ
094185929, ∆.Ο.Υ. Γιαννιτσών, µε διεύθυνση Αραβησσός Γιαννιτσά και τηλέφωνο 23820
99273, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων πενήντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (1.851,15 €)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
5. Για την υποκατηγορία ΣΤ6: Αρµόνιο (Πλήρες σετ), στην εταιρία µε την επωνυµία ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, ΑΦΜ 094079082, ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, µε διεύθυνση 19ο χλµ
Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία και τηλέφωνο 210 66860000, συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα δύο
ευρώ και εξήντα λεπτά (762,60 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν.
Γ). Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη - επανάληψη του διαγωνισµού για τα πακέτα (Α) :
Υπολογιστές –Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας και (Ε): Ειδικός εξοπλισµός για
παιδιά µε προβλήµατα όρασης, δεδοµένου ότι στα πλαίσια του διαγωνισµού, δεν κατατέθηκαν
προσφορές.
∆). Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για το παραπάνω έργο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Έργων).
Ε). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2012
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασµα
Αµπελόκηποι 17 – 7 - 2012

Ο Γραµµατέας

Ε. Κουκουλιώτης

Ο Αντιδήµαρχος

Γ. Καζαντζίδης

