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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           33η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 28.08.2019

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 28η Αυγούστου 
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 34057/23-08-2019 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 23-08-2019.
        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.       «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                «      «
5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «      «
6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      «
7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε

      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ              Μέλος της Ο.Ε.
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     «           

  ΑΠΟΦΑΣΗ –188–
          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας Δήμου Ιλίου».

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 33660/21.08.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπόψιν:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία»,
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 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019,

Σας στέλνουμε το από 13/08/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τις κάτωθι εταιρείες: 

 «LIFELINK ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 1η 
ομάδα «Σύστημα τηλεφροντίδας-τηλεειδοποίησης (Κεντρική μονάδα και ραδιοπομπός 
κλήσης έκτακτης ανάγκης)»

 «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ 
Α.Ε.», 2η ομάδα «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών των 
Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»

για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου» και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ068 ΕΠΕΚΤΑΣΗ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Στο Ίλιον σήμερα την 13η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημαρχείο Ιλίου, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 009/2814/25-01-2019 (ΑΔΑ ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου προκειμένου να προβεί στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
 
1. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
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2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού 

Η επιτροπή και έχοντας υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2. Τη με αριθμό 142/18754/11-06-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( 6ΡΝΔΩΕΒ-62Π) με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές , ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού με 
τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-
Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου». 

3. Τη με αρ. 20150/18-06-2019 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(AΔΑ: 7Ν0ΥΩΕΒ-Α1Φ), στον ελληνικό τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr.

4. Το από 16/07/2019 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών

5. Το από 23/07/2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων.

6. Τη με αριθμ. 172/29121/26-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (6Β0ΔΩΕΒ-ΜΑΩ) , 
με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 30225/01-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 
θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης»

8. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων.

Οι προσωρινοί ανάδοχοι «LIFELINK ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «LIFELINK I.K.E.”   και 
“COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. «με δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.E.»  κατέθεσαν στην 
υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 08/08/2019 και 06/08/2019 αντίστοιχα, 
συνεπώς εμπροθέσμως.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και στον 
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς. 

http://www.ilion.gr/
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Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από την εταιρεία «LIFELINK ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «LIFELINK I.K.E.”  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των διαχειριστών.
2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
4. Υ.Δ. στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου από τη 
Δ/νση Προγ/μού & Συντονισμού του Σ.ΕΠ.Ε. σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
5. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και Καταστατικό της εταιρείας.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 9 της διακήρυξης. 

Ακολούθως η  Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από την εταιρεία “COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. «με δ.τ. COMPUTER 
STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.E.»  
 Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των διαχειριστών.
2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
4. Υ.Δ. στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου από τη 
Δ/νση Προγ/μού & Συντονισμού του Σ.ΕΠ.Ε. σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
5. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και Καταστατικό της εταιρείας.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 9 της διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει:

Α) Την εταιρεία με την  επωνυμία: «LIFELINK ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «LIFELINK 
I.K.E.” ανάδοχο για την Ομάδα 1: «Σύστημα τηλεφροντίδας – τηλεειδοποίησης (Κεντρική μονάδα και 
ραδιοπομπός κλήσης έκτακτης ανάγκης» αντί του ποσού των 5.475,00€  μη συμπ. Φ.Π.Α. και

Β) Την εταιρεία με την επωνυμία: . “COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. «με δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR 
S.E.»  »   ανάδοχο για την ομάδα 2 «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών των 
Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοιν/κής Προστασίας & Υγείας» αντί του ποσού των 18.066,00 € μη συμπ. 
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Φ.Π.Α.» 
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

          Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

            Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που 
αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση-
αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια ως εξής:

 Για την Ομάδα 1: «Σύστημα τηλεφροντίδας – τηλεειδοποίησης (Κεντρική μονάδα και 
ραδιοπομπός κλήσης έκτακτης ανάγκης»  στην εταιρεία με την  επωνυμία: «LIFELINK 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «LIFELINK I.K.E.” , η οποία υπέβαλλε οικονομική 
προσφορά ύψους 5.475,00€  μη συμπ. Φ.Π.Α. και

 Για την ομάδα 2 «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών των Κ.Α.Π.Η. της 
Δ/νσης Κοιν/κής Προστασίας & Υγείας» στην εταιρεία με την επωνυμία:  “COMPUTER STUDIO 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. 
«με δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.E.»  » ,  η οποία υπέβαλλε οικονομική 
προσφορά ύψους 18.066,00 € μη συμπ. Φ.Π.Α

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών

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 
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.
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                                        Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,              
                               Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν.,

                 Βέργος Ι., Γαλούνης Δ., Κανελλόπουλος Γ. 

                  ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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