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             ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού  διαγωνισµού 
για την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας » για την οµάδα Α. 
 
 Με την υπ’ αριθ. 112/16.04.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της « προµήθειας λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας » µε την διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού   και µε τις υπ’ αριθ. 170/02.06.2014 & 187/02.06.2014 αποφάσεις  της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α)η υπ’ αριθ. 10/2014 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
β) οι όροι διακήρυξης και γ)   η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης  ποσού 14.999,85€ σε βάρος του 
Κ.Α. 30.7134.0004 της εν θέµατι προµήθειας. Με την υπ’ αριθ. 271/22.07.2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για τις οµάδες Β,Γ, & ∆ και εγκρίθηκε η επανάληψη του 
διαγωνισµού για την οµάδα Α µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους. Με την υπ’ αριθ. 
2198/32484/9.10.2014 διακήρυξη ορίσθηκε η 16η Οκτωβρίου 2014  ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 09.00-
09.30 να διεξαχθεί ο  διαγωνισµός.  
 
 Στις 16/10/2014 και ώρα 09.30πµ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής 
Υπηρεσίας» για την οµάδα Α του ∆ήµου ∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ 
85/19.03.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό 
για την ανάδειξη αναδόχου.  
 
  Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι 
εταιρείες : α) ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP) – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ και β) AC & E. HELLAS AE για την οµάδα Α , όπως αυτή περιγράφεται  στη 
διακήρυξη  . Στη συνέχεια έγινε o έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και διαπιστώθηκε ότι   α) 
για την εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP) – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ αυτά είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ενώ β) για την εταιρεία  
AC & E. HELLAS AE   έλλειπε η υπεύθυνη δήλωση των ασφαλιστικών της φορέων µε αποτέλεσµα 
να αποκλειστεί από την διαδικασία. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει η αποσφράγιση της τεχνικής 
προσφοράς της εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP) – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ  και ο έλεγχο αυτής σε επόµενη συνεδρίαση (πρακτικό Νο 
2). Στις 05/11/2014 και ώρα 09.00 η επιτροπή έλεγξε την τεχνική προσφορά της εταιρεία και την 
έκανε αποδεκτή στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, ορίζοντας την  06/11/2014 και ώρα 10.00 να 
γίνει η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς (πρακτικό Νο2).    
 
 
Στις 06/11/2014 η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα 
µε την οποία η εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP) – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ, προσέφερε λογισµικό  για την οµάδα Α σύµφωνα µε την 
διακήρυξη , αντί του ποσού των 3.690,00 € συµπ/νου ΦΠΑ23% (πρακτικό Νο3). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται : 



 
 
  Ι.-Η έγκριση των πρακτικών Νο1, Νο2 & Νο3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού και 
 
ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της τεχνικής 
υπηρεσίες» για την οµάδα Α σύµφωνα µε την διακήρυξη,  στην εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ 
(GROUP) – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ αντί του 
ποσού των 3.690,00€ συµπ/νου ΦΠΑ23% . 
 
 ΙΙΙ-  και η αποδέσµευση του ποσού των  3.653,10 € από την ΠΑ.Υ. 477/30.05.2014 και από τον Κ.Α. 
30.7134.0004 του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 µε την ονοµασία « Προµήθεια Λογισµικού για τις 
ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας ». 
 
 
              H Αντιδήµαρχος 

 
 
 

              Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα: 1) Τα πρακτικά Νο1 , Νο2 & Νο 3 του εν λόγω διαγωνισµού.. 
                    2) Οικονοµική Προσφορά. 
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Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο Προµηθειών 
2)∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 

  

   


