
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  26/11/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  339/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών επιτροπής κατά το στάδιο αποσφράγιση επιµέρους φακέλων οικονοµικής 
προσφοράς & έλεγχος/αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών-κατάταξη προσφορών και κατά το στάδιο του 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου και γνωµοδότησης στα πλαίσια του 
ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και οπτικοακουστικών µέσων αίθουσας 
θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 16624/21-11-2014 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: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος) 
4)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 5)Ράπτου Όλγα (µέλος), 6) Αποστολίδου Μαρία (µέλος),7)Καζαντζίδης 
Γεώργιος(µέλος 8)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος). 
 
Απόντες:1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος). 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:   

Με την µε αριθµό πρωτ. 7394/12-10-2010 απόφασή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε 

ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» µε κωδικό MIS 

296085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» µε δηµόσια δαπάνη 5.410.444,70€ 

ευρώ. 

Με την µε αριθµό πρωτ. 2089/07-03-2014 δόθηκε ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ τους όρους της διακήρυξης 

από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στην συνέχεια µε την µε την µε αριθµό 77/2014 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ µε ενδεικτικό 

προϋπολογισµό 499.982,69€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε τις µε αριθµό 37/2014 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής, επανεγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ µε την 

.2013/13 απόφαση έγινε η ψήφιση της πίστωσης για το έτος 2014 και µε την µε αριθµό 37/2014 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής ορίσθηκε ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στις 06/05/2014. 

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός αφορούσε τις εξής δύο (2) οµάδες: 
ΟΜΑ∆Α Α : ΕΠΙΠΛΑ µε προϋπολογισµό 88.940,00€ µε 23%ΦΠΑ ήτοι 109.396,20€ 



 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β : ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ µε προϋπολογισµό 317.550,00€ µε 23%ΦΠΑ ήτοι 390.586,50€ 

 

Την ηµέρα του διαγωνισµού συµµετείχαν έξι (6) υποψήφιοι  

1. ΓΑΚΟΣ Α.Ε, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 6278/05-05-14 

2. ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆.Ε.Β.Ε, αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6279/05-05-14 

3. ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε, αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6304/06-05-14 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6307/06-05-14 

SYSTEΜA ΕΠΕ αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6313/06-05-14 

ΚΑΤ ΜΕΤΑΛ Ο.Ε   Χ"Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6316/06-05-14 

Οι οποίοι κατάθεσαν προσφορά για τις εξής οµάδες: 

ΟΜΑ∆Α Α. 

ΕΠΙΠΛΑ 

1. ΓΑΚΟΣ Α.Ε, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 6278/05-05-14 

 2. ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆.Ε.Β.Ε, αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6279/05-05-14 

 5. SYSTEΜA ΕΠΕ αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6313/06-05-14 

 6. ΚΑΤ ΜΕΤΑΛ Ο.Ε   Χ"Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ αριθµ. πρωτ.προσφοράς 6316/6-5-14 

ΟΜΑ∆Α Β. 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙ

ΚΑ ΜΕΣΑ 

3. 

 

ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε, αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6304/06-05-14 

 4.  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ αριθµ. πρωτ. προσφοράς 6307/06-05-14 

 

Σύµφωνα µε το από 15/07/14 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι εταιρίες που έγιναν δεκτές 

για την συνέχιση του διαγωνισµού, οι οµάδες για τις οποίες συµµετέχουν είναι οι εξής: 

ΟΜΑ∆Α Β:   Προµήθεια οπτικοακουστικών µέσων εταιρία ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε  

Στις 07.08.2014 η εταιρεία ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της µε αριθµό 

139/22.07.2014. απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού 

της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών Στάδιο Ι) στα 

πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και οπτικοακουστικών µέσων 

αίθουσας θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης». 

Στις 07.08.2014 η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ ΕΠΕ κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της µε αριθµό 

139/22.07.2014. απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού 

της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών Στάδιο Ι) στα 

πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και οπτικοακουστικών µέσων 

αίθουσας θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» 



 

 

Με την απόφαση 208/13.08.14 και 231/13.08.2014 της Ο.Ε απερρίφθησαν αντίστοιχα οι παραπάνω 

προδικαστικές προσφυγές. 

Οι  αποφάσεις διαβιβάστηκαν µέσω fax στους συµµετέχοντες µε το υπ’ αρ πρωτ 12333/∆ΤΥ3189 

/05.09.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας. ∆εν ακολουθήθηκε περαιτέρω δικαστική διαδικασία από τις ενιστάµενες 

εταιρείες. 

Ακολούθως, σύµφωνα µε το από 23/09/14 πρακτικό της επιτροπής, αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές 

προσφορές, οι οποίες ήταν οι ακόλουθες: 

ΟΜΑ∆Α Β:   Προµήθεια οπτικοακουστικών µέσων εταιρία ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε  

Στην συνέχεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26 της διακήρυξης, ζητήθηκε µε τα µε αριθµούς πρωτ. 

14493/∆ΤΥ3773/14.10.2014 έγγραφα από τους προσωρινούς υποψήφιους ήτοι εταιρίες ΒΟΝ STUDIO 

Α.Ε.Β.Ε να καταθέσουν σε σφραγισµένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε είκοσι ηµέρες από την 

σχετική πρόσκληση ενώ για την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων ενηµερώθηκαν επίσης µε 

το µε αριθµό πρωτ. 15951/∆ΤΥ4248/7.11.2014 έγγραφο και όλοι οι συµµετέχοντες. 

Η επιτροπή προχώρησε στην έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψήφιων αναδόχων, τα οποία 

σύµφωνα και µε τον συνηµµένο πίνακα ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 25 της 

διακήρυξης του διαγωνισµού. 

έχοντας υπόψη : 

1. Το Π.∆.60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", 

όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.» (Φ.Ε.Κ.64Α/07). 

2. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185Β/93) 

3. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19Α/95) 

4. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ.∆.Κ., ΦΕΚ 114Α/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

5. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

6. Την µε αριθµό πρωτ. 2089/07-03-2014 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 

διατύπωσης θετικής γνώµης για την δηµοπράτηση του έργου. 

7. Την υπ’ αριθµό 531/2014 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 

8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 

9. Το από 15/7/2014 Πρακτικό της Επιτροπής 

10. Το υπ’αρ. 139/22-7-2014 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής 

11. Το από 23/9/2014 Πρακτικό της Επιτροπής 



 

 

12. Τις προσφορές για τον αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης 

13. Πρακτικό διαπίστευσης τιµών. 

14. Πρακτικό γνωµοδότησης  

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή 

α) για την Οµάδα Α του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και 

οπτικοακουστικών µέσων αίθουσας θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης: 

«Προµήθεια Επίπλων» να  επαναπροκηρύξει τη προµήθεια µε αλλαγή των όρων διακήρυξης. 

β) για την Οµάδα Β του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και 

οπτικοακουστικών µέσων αίθουσας θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης: 

«Προµήθεια οπτικοακουστικών µέσων,» να κατακυρωθεί στην εταιρία ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε  µε ΑΦΜ 

094143232  και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση Ζαΐµη 6, 10683 Αθήνα, συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα 

τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (293.800€) πλέον ΦΠΑ  23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης τριακοσίων 

εξήντα µία χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρρων ευρώ (361.374 €), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, τις προδιαγραφές του 

διαγωνισµού και χαµηλότερη από την προϋπολογιζόµενη τιµή της ΟΜΑ∆ΑΣ Β στην διακήρυξη. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Για την Οµάδα Α του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και 

οπτικοακουστικών µέσων αίθουσας θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης: 

«Προµήθεια Επίπλων»   επαναπροκηρύσει τη προµήθεια µε αλλαγή των όρων διακήρυξης. 

Β) Για την Οµάδα Β του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού, επίπλων και 

οπτικοακουστικών µέσων αίθουσας θεαµάτων του πολιτιστικού κέντρου δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης: 

«Προµήθεια οπτικοακουστικών µέσων,» κατακυρώνει στην εταιρία ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε  µε ΑΦΜ 

094143232  και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση Ζαΐµη 6, 10683 Αθήνα, συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα 

τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (293.800€) πλέον ΦΠΑ  23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης τριακοσίων 

εξήντα µία χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρρων ευρώ (361.374 €), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, τις προδιαγραφές του 

διαγωνισµού και χαµηλότερη από την προϋπολογιζόµενη τιµή της ΟΜΑ∆ΑΣ Β στην διακήρυξη. 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

  
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  339/2014 

 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 



 

 

Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 27/11/2014  
                                                                
 
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


