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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2-12ΝΕ/2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ    

για την Έγκριση των πρακτικών 2-12ΕΠ/2019 και 3-12ΕΠ/2019 της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού και κήρυξη οριστικού αναδόχου για τμήματα της προμήθειας  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ) ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ   ΤΙΣ   ΔΟΜΕΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, 

ΠΥΛΑΙΑΣ), ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

(Κ.Ο.Υ.Ν.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»  

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 Αρ. Πρόσκλησης: 12/2019 - CPV Κάρτες τηλεφώνου:  31712111-1 και CPV Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών: 64200000-8 

. 

 
------------- 

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 17-04-2019, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  17.00 μ.μ. , στο 
υποκατάστημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην οδό Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατίας, 
συνήλθαν σε συνεδρίαση οι νόμιμοι εκπρόσωποί της , κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό 
της .  
Παρέστησαν οι: 
1.Νικόλαος Γαβαλάς 
2. Αικατερίνη Πούτου 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αναγνώσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
ακολούθησε  διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης επ΄αυτών , ως ακολούθως . 

Θέμα ΜΟΝΟ : Έγκριση πρακτικού 2-12ΕΠ/2019 και 3-12ΕΠ/2019 της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού για την κήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια 
«ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ) ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ   ΤΙΣ   ΔΟΜΕΣ 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, 
ΠΥΛΑΙΑΣ), ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
(Κ.Ο.Υ.Ν.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
των προσωρινών αναδόχων και την κατακύρωση  της Σύμβασης   

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ επί του άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αφού έλαβαν υπόψη : 
Ι. Το από 01-04-2019 και με αριθ. 1-12ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι υποβληθείσες στο διαγωνισμό  τεχνικές 

και οικονομικές προσφορές και  με το οποίο κηρύχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι,   

 ΙΙ. Το από 12-04-2019 και με αριθ. 2-12ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων, το οποίο έχει ως εξής :  
 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μμ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο υποκατάστημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην 
οδό Εγνατίας 30, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την από 31-12-2018 απόφαση των νομίμων 
εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία 
και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκαρτα) και των 
αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας» και συνεδρίασαν για την διενέργεια της 
με αριθμ. 12/2019 πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 5/2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού , η 
οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004502538. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 
1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 
2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 
3) Μυρίδου Αντιγόνη, μέλος 
 
 
 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή   διαπίστωσε ότι ο 
οικονομικός φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ που κατέθεσε προσφορά και 
κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της ως άνω πρόσκλησης με την υπ’ αριθ.  1-12ΝΕ/2019 
απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ έχει καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :  
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Πίνακας 1 

α/α 

 Προσωρινός ανάδοχος  

Αριθ. πρωτ. 
Κατάθεσης 

δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  

1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ  ΑΜ 1253/12-04-2019 

 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Διακήρυξη με αριθμό 
5/2019 του συνοπτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην 
υπ΄αριθμ. 12/2019 πρόσκληση και αφού μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα εμπεριεχόμενα 
στοιχεία του εν λόγω φακέλου, που αφορά στον άνω προσωρινό ανάδοχο , προχώρησε στον 
ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων του. Από τον έλεγχο αυτό η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η ως άνω εταιρία κατέθεσε  φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο 
συνοπτικό διαγωνισμό με ελλείψεις , για τις οποίες ενημέρωσε εγγράφως τον προσωρινό 
ανάδοχο και του ζήτησε να  προσκομίσουν συμπληρωματικά τα  έγγραφα-δικαιολογητικά, 
που ζητήθηκαν, εντός προθεσμίας 5 ημερών σύμφωνα με το νόμο και τη Διακήρυξη.  

 
  Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή λύει τη συνεδρίαση και θα επανέλθει σε νεότερη συνεδρίαση 
για την κήρυξη οριστικού αναδόχου μόλις η ως άνω εταιρία καταθέσει σε ενφράγιστο 
φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
ΙΙΙ. Το από 17-04-2019 και με αριθ. 3-12ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων, το οποίο έχει ως εξής :  
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μμ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο υποκατάστημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην 
οδό Εγνατίας 30, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την από 31-12-2018 απόφαση των νομίμων 
εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή 
τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκαρτα) 
και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας» και συνεδρίασαν για την 
διενέργεια της με αριθμ. 12/2019 πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 5/2019 Διακήρυξης του 
διαγωνισμού , η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004502538. 

 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 
1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 
2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 
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3) Μυρίδου Αντιγόνη, μέλος 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή επισημαίνει πως σύμφωνα 
με το υπ΄ αριθμ.  2-12ΕΠ/2019 πρακτικό της ο οικονομικός φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ που κατέθεσε προσφορά και κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος που 
κατέθεσε προσφορά και κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της ως άνω πρόσκλησης με 
την υπ’ αριθ.  1-12ΝΕ/2019 απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ έχει καταθέσει 
σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης, , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Διακήρυξη με αριθμό 
5/2019 του συνοπτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην 
υπ΄αριθμ. 12/2019 πρόσκληση και αφού μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα εμπεριεχόμενα 
στοιχεία του εν λόγω φακέλου, που αφορά στον άνω προσωρινό ανάδοχο , προχώρησε στον 
ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων του. Από τον έλεγχο αυτό η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η ως άνω εταιρία κατέθεσε  φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο 
συνοπτικό διαγωνισμό με ελλείψεις , για τις οποίες ενημέρωσε εγγράφως τον προσωρινό 
ανάδοχο και του ζήτησε να  προσκομίσουν συμπληρωματικά τα  έγγραφα-δικαιολογητικά, 
που ζητήθηκαν, εντός προθεσμίας 5 ημερών σύμφωνα με το νόμο και τη Διακήρυξη. Ο ως 
άνω φορέας κατέθεσε σφραγισμένο φάκελο με συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α 

 Προσωρινός ανάδοχος  

Αριθ. πρωτ. 
Κατάθεσης 

δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  

1 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ ΑΜ 1263/17-04-2019 

 
  Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας την κήρυξη της ως άνω εταιρίας ως οριστικής αναδόχου της ζητούμενης 
προμήθειας στα αντίστοιχα ΤΜΗΜΑΤΑ  και ΟΜΑΔΕΣ του διαγωνισμού , σύμφωνα με τον 
παραπάνω Πίνακα , τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς  
της,    ως εξής  
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Πίνακας 2.  Ανάδοχος ανά ΤΜΗΜΑ και ΟΜΑΔΑ του διαγωνισμού  

ΤΜΗΜΑ 
ΟΜΑΔ

Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘ

ΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς ΦΠΑ σε 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

με ΦΠΑ σε 
ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 1 

(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 

 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 

330 3.960,00€ 

3.960,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 

 

ΥΠΗΡΕΣΙ

ΕΣ 

ΑΝΑΝΕ

ΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΟΜΙΛΙΑ

Σ 

 

 

1 
260,00 322,40€ 

ΤΜΗΜΑ 2 

(ΤΑΓΑΡΑΔΕ

Σ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

ΚΗΣ) 

Α 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 

374 4.488,00€ 

4.488,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣ

ΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

 

1 
300,00€ 372,00€ 

ΤΜΗΜΑ 3 -

ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡ

ΟΥΠΟΛΗ 

Α 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 
275 3.300,00€ 

 

3.300,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣ

ΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

 

1 
220,00€ 

 

272,80€ 

ΤΜΗΜΑ 4 - 

ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡ

ΟΥΠΟΛΗ 

Α 

 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 

286 3.432,00€ 

3.432,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣ

ΗΣ 

 

1 230,00€ 285,20€ 
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ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 5 

(ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

ΚΗΣ) 

Α 

 

 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 

330 3.960,00€ 

3.960,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣ

ΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

1 

260,00€ 322,40€ 

ΤΜΗΜΑ 6 

(ΜΑΚΡΙΝΙΤ

ΣΑ ΒΟΛΟΥ) 

Α 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 

330 3.960,00€ 

3.960,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣ

ΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

1 

260,00€ 322,40€ 

ΤΜΗΜΑ 7 

(ΑΘΗΝΑ) 

Α 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ 

308 3.696,00€ 

3.696,00€ (ΔΕΝ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΠΑ) 

Β 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣ

ΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

 
1 

  245,00€ 303,80€ 

 
 
 Κατόπιν αυτών , η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

• Την υπ΄ αριθμ. 12/2019 πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  

• την υπ’ αριθ. 5/2019 Διακήρυξη  

• την υποβληθείσα προσφορά 

• τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου περί σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και ειδικότερα του Ν.4412/2016 

• το υπ΄αριθ. 1-12ΕΠ/2019 πρακτικό  της για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των  

τεχνικών  και οικονομικών προσφορών, 

• το υπ΄αριθμ. 2-12ΕΠ/2019 πρακτικό της για τον έλεγχο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 
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εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας  ως εξής :  

• Την κήρυξη του προαναφερόμενου οικονομικού φορέα, ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ (ΑΦΜ 094507530), ως οριστικό ανάδοχο των ζητούμενων 
προμηθειών και υπηρεσιών με συνολική συμβατική αξία, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 26.796,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ) άνευ ΦΠΑ για 
την προμήθεια των ως άνω ειδών και στο ποσό των 1.775,00 € (χίλια επτακόσια 
εβδομήντα πέντε ευρώ) άνευ ΦΠΑ και στο ποσό των 2.201,00 € (δύο χιλιάδες ένα 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή των υπηρεσιών 
 

Τέλος , η Επιτροπή  αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας αρχής ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ .  
 
 

IV.   Ότι με τα παραπάνω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 

ομόφωνα την επιλογή της εταιρίας:  

• ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ (ΑΦΜ 094507530), ως οριστικό ανάδοχο των 
ζητούμενων προμηθειών και υπηρεσιών με συνολική συμβατική αξία, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 26.796,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι 
ευρώ) άνευ ΦΠΑ για την προμήθεια των ως άνω ειδών και στο ποσό των 1.775,00 € 
(χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) άνευ ΦΠΑ και στο ποσό των 2.201,00 € 
(δύο χιλιάδες ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή των υπηρεσιών 

 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

• ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ τα Πρακτικά 2-12ΕΠ/2019 και 3-12ΕΠ/2019 της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ (ΑΦΜ 094507530), ως οριστικό ανάδοχο των 

ζητούμενων προμηθειών και υπηρεσιών με συνολική συμβατική αξία, η οποία 

ανέρχεται στο ποσό των 26.796,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι 

ευρώ) άνευ ΦΠΑ για την προμήθεια των ως άνω ειδών και στο ποσό των 1.775,00 € 

(χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) άνευ ΦΠΑ και στο ποσό των 2.201,00 € 

(δύο χιλιάδες ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή των 

υπηρεσιών 

• Ανακηρύσσουν την εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ (ΑΦΜ 

094507530), ως οριστικό ανάδοχο των ζητούμενων προμηθειών και υπηρεσιών με 

συνολική συμβατική αξία, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 26.796,00 € (είκοσι έξι 

χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ) άνευ ΦΠΑ για την προμήθεια των ως άνω 

ειδών και στο ποσό των 1.775,00 € (χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) άνευ 

ΦΠΑ και στο ποσό των 2.201,00 € (δύο χιλιάδες ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

• Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι κανένας άλλος υποψήφιος δεν υπέβαλε 
προσφορά στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 12/2019 πρόσκλησης για τα ως άνω ΤΜΗΜΑΤΑ 
και ΟΜΑΔΕΣ,  

•  ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την κοινοποίηση της 
παρούσας απόφασης κατακύρωσης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, με τη ρητή 
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επισήμανση ότι η απόφαση κατακύρωσης παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,   
εφόσον και όταν κοινοποιηθεί στον οριστικό ανάδοχο. 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

  
Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 
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