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Θέµα: Εξέταση ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία «Cal Τεχνική ΑΒΕ» κατά του από 15-4-2013 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των σχολικών τµηµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µήνα Απρίλη του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 6770/26-4-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Σουσλόγλου Νικόλαος, γ) Μεζίκης Βασίλειος,  µέλος δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη, µέλος στ)  Λεµονίδου ∆έσποινα,  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι µε 
την µε αριθµό 077/25-02-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των σχολικών τµηµάτων του 
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση» µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 36.690,90€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε 
την µε αριθµό 032/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν 
οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 

Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε την προµήθεια δύο (2) «πακέτων» ήτοι (Α)Υπολογιστές 
–Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας και (Ε) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε 
προβλήµατα όρασης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου».  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου».  

Στις 09/04/13, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές υποψήφιων 
αναδόχων Αναλυτικότερα οι εταιρίες και τα πακέτα για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Επωνυµία Αριθµ.πρωτ. 
προσφοράς 

Πακέτα 
(Α-Ε) 

1. CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 5535/08-04-13 Α 

2. 

PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5603/09-04-13 Α, Ε 

 



Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 
09/04/13 πρακτικό της) ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής που κατέθεσαν και οι δύο εταιρίες ήταν 
σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην διακήρυξη.  

Έπειτα, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, και σύµφωνα µε το από 
15/04/13 πρακτικό, απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφορά της εταιρίας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, 
δεδοµένου ότι δεν ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού 

Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατέθεσε την µε αριθµ. 6299/18-04-
13 ένστασή κατά του από 15/04/13 πρακτικού ζητώντας την αξιολογηθεί εκ νέου η προσφορά τους, 
να ακυρωθεί το προσβαλλόµενο πρακτικό και να αποκλειστεί η εταιρία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ από την συνέχιση του διαγωνισµού. 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ.1β αναφορικά 
µε τις ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης: 
«'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή 
σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την 
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 
του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συµβούλιο 
που αποφαίνεται τελικά…»  

2.  Την µε αριθµό 379/13 διακήρυξης και ειδικότερα τα άρθρα: 
- Το άρθρο 1- Αναθέτουσα αρχή-Αντικείµενο του διαγωνισµού όπου στην παρ.1.3 αναφέρεται: 
«Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη 
συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται 
µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄.  
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη 
της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου»».  
- Το άρθρο 12 και ειδικότερα: το εδαφ. 12.1.1. όπου αναφέρεται «Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε 
προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus  ή καταλόγους που θα 
επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους» και το εδαφ. 12.6 
«Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus  µεταξύ τους είτε 
µε αυτή της οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς» 

3. Την µε αριθµό πρωτ. 6299/18-04/13 ένσταση, η οποία κατατέθηκε εµπρόθεσµα (ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης του από 15/04/13 πρακτικού 17/04/13) 

2.  Την µε αριθµό 379/13 διακήρυξη του διαγωνισµού  
3. Την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού 
4. Την µε αριθµό πρωτ. 6299/18-04-13 ένστασή  
5. Το από 23/04/13 πρακτικό της επιτροπής-εξέταση ένστασης 

 
Και µε βάσει τις εξής παρατηρήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο από 23/04/13 πρακτικό της 
επιτροπής,  αναφορικά µε την ένσταση: 
 



Α) Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις της εταιρίας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όπως αυτές περιγράφονται στην 
κατατιθέµενη ένσταση για το είδος PC-INTEL (κωδικός 1) αναφέρει: 
«Η επιτροπή διενέργειας σωστά εκτιµά τις λανθασµένες τεχνικές προδιαγραφές που η εταιρεία 
µας κατέθεσε» ήτοι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες, σύµφωνα µε το από 15/04/13 πρακτικό της 
επιτροπής είχαν παραποιηθεί από αυτές τις κατασκευάστριας εταιρίας, δεν υπήρχαν επίσηµα 
prospectus και επίσης αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς-τεχνικών φυλλαδίων. 
 
Αναλυτικότερα,  

α) Για το είδος  PC – INTEL (Κωδικός: 1)  

Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτηµα Β) της διακήρυξης, το παραπάνω είδος 
έπρεπε να είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 
1. Το κουτί υπολογιστή  θα είναι κατασκευασµένος από ηλεκτρογαλβανισµένο εν ψυχρώ χάλυβα 
(SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) 
2. Η µητρική κάρτα Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156 
3. Ο κεντρικός επεξεργαστής θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι LGA1156. Θα 
είναι τουλάχιστον δύο (2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb 
Σύµφωνα µε το από 15/04/13 πρακτικό: «Η προσφορά της εταιρίας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ αφορά 
κουτί ASUS BLACK NO PSU TA-8H1, όπου στο φυλλάδιο των τεχνικών προδιαγραφών δεν 
γίνεται καµία αναφορά ότι είναι από ηλεκτρογαλβανισµένο εν ψυχρώ χάλυβα, η µητρική κάρτα 
υποστηρίζει επεξεργαστή LGA1156 αλλά ενώ ο επεξεργαστής που προσφέρεται,  είναι INTEL 
DUAL CORE G860 3.0G 4MB ήτοι σύµφωνα µε τα ζητούµενα του διαγωνισµού, τα φυλλάδια που 
επισυνάπτονται έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και κυρίως φαίνεται ότι έχουν παραποιηθεί. 
Αναλυτικότερα, στην πάνω σελίδα αναφέρεται δύο πυρήνες χρονισµένου στα 3.00 GHz, 3MB ενώ 
στην γενική περιγραφή cache memory 4 MB και σε σύγκριση µε το επίσηµο φυλλάδιο της 
κατασκευάστριας εταιρίας, ύστερα από αναζήτηση στο site της, αφορά επεξεργαστή intel,που δεν 
υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156 αλλά LGA1155 και έχει µνήµη 3MB και όχι 4ΜΒ». 

Β) Επίσης, στην κατατιθέµενη ένσταση, αναφέρεται για το είδος ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) - (Κωδικός: 3) ότι η επιτροπή ήταν «άδικη και πολύ αυστηρή» µε 
την εταιρία, διότι  

«α)  στο φύλλο συµµόρφωσης σε µονολεκτικές ερωτήσεις δίνουµε µονολεκτικές απαντήσεις δίνουµε 
µονολεκτικές απαντήσεις.» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της διακήρυξης του διαγωνισµού – υποφάκελος τεχνικής προσφοράς- 
παραγρ.12.1.3. αναφέρεται «Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει 
να συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά παράγραφο 
προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών 
προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε 
διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. Προσφορές που θα 
απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – 
αντιστοιχία θα αποκλείονται» και στην παραγρ. 12.6 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών 
φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί 
ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς». 
 
Επίσης, σύµφωνα µε από 15/04/13 πρακτικό έχουµε: 

«Στο φύλλο συµµόρφωσης, το οποίο κατατέθηκε από την εταιρία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, στην 
παράγραφο 1 αλλάζετε η σειρά και η αρίθµηση δεδοµένου ότι προσθέτουν και µια παράγραφο 



αναφορικά µε την ζητούµενη ποσότητα, οι περισσότερες απαντήσεις είναι µονολεκτικές ή ελλειπής πχ 
LAP 1.3. όπου ζητείται η χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών, το εργοστάσιο καθώς ο 
τόπος εγκατάστασης του. Η απάντηση που δίνεται από την εταιρία είναι «ΚΙΝΑ», LAP 3.4. όπου 
ζητείται να αναφερθεί το συγκεκριµένο µοντέλο και τα χαρακτηριστικά του (συχνότητα πυρήνα, 
µέγεθος µνήµης cache, συχνότητα διαύλου) όπου δεν δίδεται καµία απάντηση. 
Επίσης, αναφορικά µε την απόδοση συστήµατος, ενώ ζητείται να κατατεθούν πίνακες 

αποτελεσµάτων µέτρησης της απόδοσης του συστήµατος φορητού προσωπικού υπολογιστή, η 
εταιρία, µε υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της, ήτοι δηλώνει ως εκπρόσωπος της 
κατασκευάστριας εταιρίας Η/Υ Lenovo στη Λάρισα, ότι τα προσφερόµενα είδη τηρούν τις ζητούµενες 
αποδόσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια δήλωση συνεργασίας από την κατασκευάστρια εταιρία 
µε την συγκεκριµένη εταιρία, διαγωνιζόµενο». 

 
Γ) Σύµφωνα µε την κατατιθέµενη ένσταση: «στο διαγωνισµό απαιτείται µε ποινή απόρριψης, στη 
περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, επί της οποίας θα 
αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Η επιτροπή ενεργώντας για κατά την άποψη µας αυθαίρετα εκτιµά ότι η εταιρεία µας κατέθεσε 
δήλωση όχι του νόµιµου εκπροσώπου για την εταιρία LENOVO, αλλά και ότι µετά από αλληλογραφία 
µε την ανταγωνίστρια εταιρία PANSYSTEMS AE εντόπισε θέµα ανακρίβειας µε την υπεύθυνη 
δήλωση του κ.Καργιώτη Γεώργιου όσον αφορά τα προϊόντα πληροφορικής και data video projectors. 
Αναφέρουµε ότι η εταιρεία του κ. Καραγιώτη είναι συνεργάτης των εταιρειών INFO QUEST 
TECHNOLOGIES AEBE και OKTABIT  και έχει άδεια να πουλά, να προσφέρει να υποστηρίζει 
τεχνικά τα προϊόντα όλων των εταιρειών που αντιπροσωπεύει η INFO QUEST και η OKTABIT στη 
Λάρισα. Βέβαια εάν η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών της µε την ανταγωνίστρια εταιρεία 
µας ζητούσε βεβαίωση από µας για τα παραπάνω, ήδη θα την είχε στα χέρια της». 
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω έχουµε: 

1. Στην διακήρυξη, άρθρο 12 παρ.11.1.6 ζητείται: Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 
1599/86 όπου θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.   

2. Στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της η εταιρία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατέθεσε 
υπεύθυνη δήλωση του κ.Καργιώτη Αθανάσιου στην οποία δηλώνει ότι: «είµαι εκπρόσωπος 
των εταιρειών PC-INTEL, PC-AMD, LENOVO, EPSON, WESTERN DIGITAL, LOGITECH, 
LEXMARK, SAMSUNG, HP, DLINK, PLAISIO, LG, SEAGATE, SMART TECHNOLOGIES 
και 
Αποδέχοµαι την εκτέλεση της προµήθειας των εµπορευµάτων που αφορούν την εταιρία µου, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στην εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, του διαγωνισµού της 
υπηρεσίας σας στις 09.04.13 Αρ.∆/ξης 379/13, για το υποέργο5..» 
Στα πλαίσια της προσφοράς ωστόσο, δεν κατατέθηκαν επίσηµα έγγραφα τα οποία να 
αποδεικνύουν την επικαλούµενη σχέση κατασκευάστριας –κ.Καργιώτη.  
Σηµειώνεται ωστόσο ότι, στην κατατιθέµενη ένσταση, η σχέση, κατασκευάστριας –
κ.Καργιώτη, αλλάζει από εκπρόσωπο σε συνεργάτη των εταιρειών INFO QUEST 
TECHNOLOGIES AEBE και OKTABIT χωρίς και πάλι να υποβάλλονται επίσηµα έγγραφα τα 
οποία να πιστοποιούν την σχέση αυτή. 
 

∆) Επιπλέον, στην ένσταση γίνεται αναφορά στο µε αριθµό πρωτ.6053/15-04-13 υπόµνηµά το οποίο 
κατατέθηκε από την εταιρία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ήτοι «αυτό όµως που µας προξενεί εντύπωση είναι ότι απαγορεύει αυθαίρετα 
η επιτροπή διενέργειας τις συναλλαγές µε χώρες της ευρωπαικής ένωσης (η εταιρία µας είναι 
εισαγωγική εταιρεία µε πλήθος ευρωπαικών συνεργατών) και δίνει µεγάλο βάρος στα γραφόµενα 



του υποµνήµατος της PANSYSTEMS AE µε αριθµό πρωτ.6053/15-04-12. Ο διαγωνισµός είναι µε 
την συµφερότερη προσφορά και στην Ευρωπαική Ένωση υπάρχουν πλήθος εταιρείες που 
προσφέρουν µε εξαιρετικές τιµές, σε σχέση µε τις εταιρείες που αναφέρονται στο υπόµνηµα 
µηχανές EPSON και DLINK. ∆ηλαδή στην ΕΛΛΑ∆Α καµία εταιρεία δεν έχει δυνατότητα να πουλά 
συσκευές EPSON εάν δεν είναι από την EPSON HELLAS όπως αφήνει να εννοηθεί η παράγραφος 
του πρακτικού αξιολόγησης?». 
Σηµειώνεται ότι στο υπόµνηµα αυτό επισυνάπτονται δύο δηλώσεις ήτοι α) από την νόµιµη 
εκπρόσωπο της εταιρίας EPSON ITALIA SPA, υποκατάστηµα Ελλάδας και β) τον εκπρόσωπο της 
εταιρίας D-Link στις οποίες δηλώνουν ότι οι εταιρίες τους δεν εκπροσωπούνται από τον κ. 
Καργιώτη και οι δηλώσεις αυτού δεν εκδόθηκαν εν γνώσει τους και συνεπώς δεν δεσµεύουν τις 
εταιρίες που εκπροσωπούν». 

 
Ε) Τέλος, η εταιρία στην ένσταση της, αναφέρεται κατά της επιτροπής και κατά της εταιρίας 

PANSYSTEMS ΑΕ ήτοι «Τέλος παρατηρούµε ότι η τεχνική µας προσφορά εξετάστηκε, όπως και 
πρέπει, µε ιδιαίτερη προσοχή παρότι οι εκτιµήσεις της Επιτροπής σε µερικά σηµεία είναι αυθαίρετες. 
Έγινε όµως το ίδιο και µε την τεχνική προσφορά της ανταγωνίστριας εταιρείας µε την οποία 
συνοµιλούσε µέσω υποµνηµάτων ή δεν γνωρίζουµε µε άλλο τι η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού? 
Άραγε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δεν είδε ότι: 
- Η προσφερόµενη συσκευή DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΧΟΥ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΙΣΚΟΥΣ) από την ανταγωνίστρια εταιρεία δεν έχει δυνατότητα εγγραφής? 

- Το προσφερόµενο Ράδιο CD δεν διαθέτει εσωτερικό µικρόφωνο ή υποδοχή για εξωτερικό 
µικρόφωνο, δεν διαθέτει ισχύ2X2W, όπως ρητά ζητείται? 

- Η προσφερόµενη τηλεόραση δεν διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 500cd/m2?» 
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω έχουµε: 
Τα προσφερόµενα από την εταιρία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ είδη ήταν τα εξής: 
• Για το  DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
∆ΙΣΚΟΥΣ) - (Κωδικός: 18)  

- DVD PLAYER, Samsung DVD-D-530  

• Για το ΡΑ∆ΙΟ CD (µε κασετόφωνο) - (Κωδικός: 20)  

-Ράδιο CD, Sony CFD-S07CP   και 

• Για το είδος ∆ΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ (Κωδικός: 21)   

-∆έκτες Samsung LE-32E420 

Για τα παραπάνω, στην κατατιθέµενη προσφορά υπήρχαν επίσηµα procpectus, συσχέτιση-
αντιστοιχία αυτών µε το φύλλο συµµόρφωσης και τα είδη κρίθηκαν ότι πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισµού ήτοι καλύπτουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις. 
Σηµειώνεται ωστόσο ότι, το είδος ΡΑ∆ΙΟ CD (µε κασετόφωνο), διαθέτει ισχύ 2X1,7W, 
διαφορά η οποία κρίθηκε αµελητέα για την χρήση και σκοπιµότητα του είδους. 
 

Κα λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κο νο µ ι κ ή  Επ ι τ ρ οπή  
 
Α) Να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης  

 



1.Β) Να απορρίψει µε αριθ. µε αριθ. πρωτ.6299/18-04-13 ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία 
CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά του από 15/04/2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα πλαίσια 
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθεια υπολειπόµενου 
εξοπλισµού των σχολικών τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µετά την 1η 
κατακύρωση».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 077/25-02-13 απόφαση ∆.Σ. την υπ’ αριθ. 
πρωτ.6299/18-04-13 ένστασης της εταιρίας, το πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                         Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει το από 23-4-2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού απορρίπτοντας την µε αριθ. πρωτ.6299/18-04-13 ένσταση της εταιρίας µε την 
επωνυµία «CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» κατά του από 15/04/2013 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας στα πλαίσια διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της 
«Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των σχολικών τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση» (σύµφωνα µε το σκεπτικό της επιτροπής όπως αυτό 
αναλυτικά εκτίθεται στο ανωτέρω πρακτικό). 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  76/12013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  2/5/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 


