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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και 
σχετικού λογισµικού», µε συνολικό προϋπολογισµό 14.876,85€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 
 
 Με την αριθµ. 62/09.04.2013 απόφαση του ∆.Σ. Εγκρίθηκε η 
προµήθεια  συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού 
λογισµικού για το έτος 2013 και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού   
 
 Με την υπ’ αριθµ. 113/24.04.2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για τη 
«Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού 
λογισµικού » β) οι τεχνικές προδιαγραφές οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε η 
30η Απριλίου  2013 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 
 Την 30η Απριλίου 2013 και ώρα 109:30πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 28/2013 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω υπηρεσία. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν 
φάκελο προσφοράς η εταιρεία:  
 

• UNISYSTEM  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής της εταιρείας πληρεί τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου 
γίνεται δεκτή, χωρίς να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των τεχνικών 



προσφορών. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς θα γίνει σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία . 
 
Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ.13312/30.04.2013 
έγγραφο στους συµµετέχοντες και δε κατατέθηκε ένσταση. 
 
Στη συνέχεια, η  Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στις 14/05/2013, µε σκοπό την 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρίας 
UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ από την οποία 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
1. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού σύµφωνα την 
τεχνική προσφορά καλύπτει χρονικό διάστηµα 12 µηνών, το οποίο δεν 
καλύπτει τους όρους διακήρυξης.   

 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή, σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναλυτικά 

αναπτύσσετε στο πρακτικό Νο2, προτείνει την απόρριψη της προσφοράς της 
εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ καθώς δεν 
πληροί την απαίτηση της διακήρυξης για την εγγύηση καλής λειτουργίας και τη 
σχετική νοµοθεσία. 
 
  Το παρόν πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 14448/ 15.05.13 
έγγραφο στους συµµετέχοντες και δε κατατέθηκε καµία ένσταση. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
  Ι.-   Η έγκριση του πρακτικού Νο1 & Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του  διαγωνισµού. 
 
ΙΙ.- Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ 
 
  ΙΙΙ.-. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
 
   
Συνηµµένα: Το πρακτικό  Νο1 & Νο 2 του εν λόγω διαγωνισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 Κοινοποίηση: 

Γραφείο Προµηθειών 
   

   Ιωάννης Καλαφατέλης  



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 30-04-2012 
   

   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 

  
 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 28/2013 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού 
λογισµικού» , προϋπολογισµού δαπάνης  14.876,85 € µε ΦΠΑ 23% του 
∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 30 Απριλίου 
2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 12931/25-04-2013 
έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 
 

• Παρνασσάς Αθανάσιος, υπάλληλος του ∆ήµου, ως Πρόεδρος και ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ.Παπαδόπουλο Απόστολο 

• Παντιώρας Χρήστος, υπάλληλος του ∆ήµου, ως Μέλος 

• Τσιντζιλώνη Ελένη , υπάλληλος του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης 
και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 09:30, κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και 
κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών και προσφορών οι εταιρίες : 

 
Α. UNISYSTEMS  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ 
  



 Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών( ήτοι 10.00 π.µ.) 
και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη 
παράδοσης προσφορών και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
των εταιριών που κατέθεσαν προσφορά. 
 Από τον έλεγχο προκύπτει ότι: 
   Τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται  δεκτή για την περαιτέρω διαδικασία.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της τεχνικής 
προσφοράς της εταιρείας και αποφάσισε ο έλεγχος της να ολοκληρωθεί σε 
επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής. 
  Σχετικά µε την ηµεροµηνία  αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς θα 
ειδοποιηθεί εγγράφως η συµµετέχουσα εταιρεία. 
 
    Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα 
κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.  
 

  
 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 1) 
 
2) 

 
 

Συνηµµένα: 
1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 
2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 
 
 
 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 14-05-2013 
   

   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 

  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 28/2013 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού 
λογισµικού» , προϋπολογισµού δαπάνης  14.876,85 € µε ΦΠΑ 23% του 
∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα 
14 Μαΐου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 
ανωτέρω προµήθεια, µε σκοπό την αξιολόγηση  της τεχνικής προσφοράς της 
συµµετέχουσας εταιρίας UNISYSTEMS   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΕΕ αποτελούµενη από τους: 
 

• Παρνασσάς Αθανάσιος, υπάλληλος του ∆ήµου, ως Πρόεδρος και ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ.Παπαδόπουλο Απόστολο 

• Παντιώρας Χρήστος, υπάλληλος του ∆ήµου, ως Μέλος 

• Τσιντζιλώνη Ελένη , υπάλληλος του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Η Επιτροπή εξετάζοντας το φάκελο διαπίστωσε τα εξής: 

2. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού σύµφωνα την 
τεχνική προσφορά καλύπτει χρονικό διάστηµα 12 µηνών.  

3. Σύµφωνα µε τη διακήρυξη 844/12650/24-4-2013, “ο προµηθευτής στον 
οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να παράσχει 
εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
24 µηνών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών”. 

4. Μετά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, στην οποία η Ελλάδα 



εναρµονίστηκε µε τον ν. 3043/2002 (ΦΕΚ 192Α/21/8/02), όποιο κινητό προϊόν 
διακινείται στην Ελλάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση. 

Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 554 του ν. 3043/2002 αναφέρεται: 
“Παραγραφή: Τα δικαιώµατα του αγοραστή λόγω πραγµατικού ελαττώµατος ή 
έλλειψης συνοµολογηµένης ιδιότητας παραγράφονται µετά την πάροδο πέντε 
ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά.” και στο άρθρο 555 του ίδιου 
νόµου “Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγµατος στον 
αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωµα ή την 
έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν ο αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί 
συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το τέλος της 
διαδικασίας αυτής." 

 
Για τους λόγους αυτούς, η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς 
της εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ καθώς δεν 
πληροί την απαίτηση της διακήρυξης για την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 
    Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα 
κοινοποιηθεί στη συµµετέχουσα εταιρία στο διαγωνισµό.  

  
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
 1) 

 
2) 

 
 

Συνηµµένα: 

• Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

• Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής 

 


