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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:32374/07.09.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             35η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 06.09.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Σεπτεμβρίου  

2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 31715/31.08.2018 πρόσκληση 

του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 31.08.2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.    Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ             «     «  

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    «     «   

            ΑΠΟΦΑΣΗ –329– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 31982/04.09.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 30/08/2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, που αφορούν στην «Προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» καθώς και το 

φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.613,00€ (είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα 

τριών ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

  

 Στο Ίλιον την 30η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 028/2181/19-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης  

2. Μάρθα Παπαευθυμίου 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Δήμητρα Κοντεκάκη 

2. Ευαγγελία Νίνου 

3. Πολυζώης Χρήστου 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης   

2. Μάρθα Παπαευθυμίου 

3. Ευαγγελία Νίνου 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π110/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών του 

Δήμου Ίλιου.  

2. Την υπ’ αριθμ. 312/28054/20-07-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΔΡΚΩΕΒ-ΨΤΡ) 

για την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης και 

τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου»».  

3. Την υπ’ αρ. 28617/25-07-2018 Διακήρυξη (18PRΟC003480109), ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 28.613,00€ (είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 

755ΕΩΕΒ-Γ6Π) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 

4. Την από 20/08/2018 διευκρίνιση η οποία αναρτήθηκε την ίδια ημέρα στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου, www.ilion.gr 

 

http://www.ilion.gr/
http://www.ilion.gr/
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συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρω Διαγωνισμού.  

 
Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται την μοναδική προσφορά η οποία παραδίδεται στην 

Επιτροπή ως ένας φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 

του Δήμου με αριθμ. πρωτ: 31503/29-08-2018 στο εξωτερικό μέρος αυτού φέρει την εταιρική 

επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.», 

Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 -ΔΑΦΝΗ.  

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη εμφανιζομένων άλλων προσφορών, 

κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, ενώ επίσης κηρύσσεται η 

έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του παραδοθέντος φακέλου και του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.», 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
 

4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986  
 

4 Κατατέθηκε 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Σε συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της  

υποψηφίας εταιρείας   «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.» ,όπου διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με 

αριθμ. πρωτ. 28617/25-07-2018 Διακήρυξης. 

 

Σε συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της  

υποψηφίας εταιρείας   «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.» η οποία έχει ως εξής: 
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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ        

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

Ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία με επωνυμία: «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.» της οποίας η οικονομική προσφορά 

ανέρχεται σε 27.680,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνη 

με τις τεχνικές προδιαγραφές τις με κωδικό Π110/2018 Μελέτης και με τους όρους της με αριθμ. 

πρωτ. 28617/25-07-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά τη 

«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»  και ανακηρύσσει 

προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω εργασίας, την  εταιρεία με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.» της οποίας η οικονομική 

προσφορά ανέρχεται σε 27.680,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και είναι εντός προϋπολογισμού 

και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές τις με κωδικό Π110/2018 Μελέτης και με τους όρους της 

με αριθμ. πρωτ. 28617/25-07-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

Α/
Α 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

COMPUTER STUDIO 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Η/Υ Α.Ε.», 

22.323,00 € 5.357,52 € 27.680,52 € 

ΑΔΑ: ΨΕ6ΛΩΕΒ-5Ι3



 5 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                            Τα Μέλη 

      Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,              

            Χαραλαμπόπουλος Ι.,      

        Βέργος   Ι.,  Κανελλόπουλος Γ., 

                    Γαλούνης Δ.                           

    

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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