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Αριθ. Απόφασης 85/2013                                               
 
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των 
σχολικών τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση». 
Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21ην του µήνα Μαϊου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 7546/16-5-2013 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) Καραλιόπουλος Σωτήρης, δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε),  µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η)  Λεµονίδου ∆έσποινα, θ)  
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Μεζίκης Βασίλειος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο 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, της πράξης 357069- «Προµήθεια εξοπλισµού 
σχολικών τµηµάτων ένταξης του δήµου» 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 και 
να ακυρωθεί το προσβαλλόµενο πρακτικό. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αριθµό 076/30-04-13 απόφαση της ύστερα από την γνωµοδότηση 
της επιτροπής διαγωνισµού, απέρριψε την σχετική ένσταση και συνεπώς για την συνέχιση του 
διαγωνισµού η εταιρία που έγινε δεκτή και τα πακέτα για τα οποία κατέθεσε προσφορά ήταν η εξής: 

Α/Α Πακέτο/Κατηγορία Υποψήφιος Ανάδοχος 
1. Α)Υπολογιστές –Μηχανές 

γραφείου/ Συσκευές ήχου και 
εικόνας 

PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. 
ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

   
2.  (Ε) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά 

µε   προβλήµατα όρασης 
PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. 
ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 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 …. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή 
ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
5. Την υπ’ αριθµό 379/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
6. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
7. Το από 09/04/13 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 
8.  Το από 15/04/13 πρακτικό, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
9.  Το από 23/04/13 πρακτικό, εξέταση ένστασης της εταιρίας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 
10.  Την µε αριθµό 076/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την απόρριψη της 
σχετικής ένστασης 
11. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί 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, Μακεδονία, 
Αγγελιοφόρος της Κυριακής). Επίσης είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήµου. 
12. Το από 15/05/13 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση διαγωνισµού 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 
Α) Να εγκρίνει το από 15/05/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 



Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού «Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των 
σχολικών τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση» ως εξής: 
1. Για την κατηγορία Α)Υπολογιστές –Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας, στην 
εταιρία µε επωνυµία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΑΦΜ 094154916 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 66 & Καποδιστρίου 187, 
Μοσχάτο, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ 
λεπτών (11.655,48€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 
και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
  Για την κατηγορία (Ε) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης, στην εταιρία µε 
επωνυµία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΦΜ 
094154916 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,  διεύθυνση Θεσσαλονίκης 66 & Καποδιστρίου 187, Μοσχάτο, 
συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 
(18.255,89€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 
και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου   
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                         Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει το από 15/05/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού «Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των 
σχολικών τµηµάτων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση» ως εξής: 

1. Για την κατηγορία Α)Υπολογιστές –Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας, στην εταιρία 
µε επωνυµία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΦΜ 
094154916 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 66 & Καποδιστρίου 187, Μοσχάτο, 
συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(11.655,48€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 
και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 
2.   Για την κατηγορία (Ε) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης, στην εταιρία µε 
επωνυµία PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΦΜ 
094154916 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,  διεύθυνση Θεσσαλονίκης 66 & Καποδιστρίου 187, Μοσχάτο, 
συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 
(18.255,89€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 
και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
                      Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  85/12013 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 



                                                        Αµπελόκηποι  22/5/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 


