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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54012/07-11-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    32η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική 
Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 26-10-2011 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε εκτάκτως στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 
26η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ51863/26-
10-2011 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 26-10-2011 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Δ.Σ.                        Μέλος   της Ο.Ε. 
2.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «  « 
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.           «  « 
4. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,Δ.Σ. Αναπλ. Μέλος της Ο.Ε. 
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.             Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «  « 
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    «  « 
3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.  «            « 
 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –230–  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την 
έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την 
«Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 51872/26-10-2011 έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που 
αφορά την υπηρεσία για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου», καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π. μ. έως 11:30 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 104/28-2-2011 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους : 
1. Τσίκκη Αικατερίνη-Μαρία 
2. Παπάζογλου Αναστασία 
3. Μαράτου Αναστασία 

έχοντας υπόψη 
α) Τη με αριθμό 44922/12-9-2011 διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε σε μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα και σε δύο τοπικές εφημερίδες. 
β) Τη με αριθμό 183/05-9-2011(ΑΔΑ:4Α8ΠΩΕΒ-90Φ) Απόφαση της Οικονομικής  
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Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για 
την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» 
και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης,  

γ) Τη  με αριθμό 177/04-05-2011 ΑΑΥ(ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΒ-9Η7) 
δ) Τη  με αριθμό 331/18-08-2011 ΑΑΥ(ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΒ-ΗΕ6) 
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων 

σε όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
COMPUTER STUDIO A.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ – Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 - ΔΑΦΝΗ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 

αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 HIPAC A.E.B.E. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53, ΑΘΗΝΑ 

Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των 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 των 
παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ  ́αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου 
COMPUTER STUDIO A.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Δήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 7 παρ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Ασφαλιστική ενημερότητα 7 παρ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 7 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7 παρ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 6 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ – 

Μ027806/10-08-83 Η’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Ένορκη  δήλωση 7 παρ. 7 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Νομιμοποιητικά έγγραφα 7 παρ. 8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  καταστατικού 7 παρ. 9 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – βλ. 

παρατηρήσεις 
Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

7 παρ. 10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου  
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HIPAC A.E.B.E. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Δήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 7 παρ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Ασφαλιστική ενημερότητα 7 παρ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 7 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7 παρ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 6 ΑΖ 636140/Τ.Α. 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ/16-04-08 
Ένορκη  δήλωση 7 παρ. 7 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Νομιμοποιητικά έγγραφα 7 παρ. 8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  καταστατικού 7 παρ. 9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 
προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

7 παρ. 10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

 
Παρατηρήσεις: 

o Ο υποψήφιος ανάδοχος «COMPUTER STUDIO A.Ε.» δεν κατέθεσε πιστοποιητικό περί μη 
τροποποίησης. Σύμφωνα με την 9η παράγραφο του 7ου άρθρου της διακήρυξης: «Τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε 
αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το 
πολύ ένα (1)  μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού,  ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 
τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί.». 
Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος «COMPUTER STUDIO A.Ε.» δεν έχει καταθέσει 
δήλωση της χώρας προέλευσης και κατασκευής των υλικών ,  όπως απαιτείται από το 16ο 
άρθρο της διακήρυξης. 

o Ο υποψήφιος ανάδοχος «HIPAC A.E.B.E.» προσφέρει “εκτυπωτή Α4 – δικτυακό Black 
Laser” , ο οποίος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Το άρθρο 5 των τεχνικών 
προδιαγραφών της μελέτης απαιτεί ο εκτυπωτής να έχει 1 εξωτερική και 2 εσωτερικές Host 
USB 2.0 θύρες. Ο προσφερόμενος εκτυπωτής “εκτυπωτή Α4 – δικτυακό Black Laser” 
διαθέτει 1 εσωτερική και 2 εξωτερικές θύρες USB.    
Επιπρόσθετα, απαιτείται ο εκτυπωτής “εκτυπωτή Α4 – δικτυακό Black Laser” να είναι 
συμβατός με «Windows 7, Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, 
Windows Server 2000-2003», ο προσφερόμενος εκτυπωτής LEXMARK T656DNE δεν 
είναι συμβατός με «Windows XP Home». 
Επιπρόσθετα, απαιτείται ο εκτυπωτής “εκτυπωτή Α4 διπλής & Α3” να είναι συμβατός με 
«Windows 7, Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 
Server 2000-2003», ο προσφερόμενος εκτυπωτής LEXMARK W850DN δεν είναι 
συμβατός με «Windows XP Home». 
Με βάση τα παραπάνω κανείς υποψήφιος προμηθευτής δεν καλύπτει πλήρως τα άρθρα της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος διαγωνισμού. Κατόπιν όλων αυτών και 
σύμφωνα με το 19ο άρθρο της διακήρυξης προτείνουμε προς την Οικονομική επιτροπή:  

1. Τον αποκλεισμό των υποψηφίων προμηθευτών «COMPUTER STUDIO A.Ε.» και «HIPAC 
A.E.B.E.» από το επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού  ο οποίος κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κηρύσσεται άκαρπος.  

2. Την ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και επανάληψη με τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα θα αφαιρεθούν από το υπάρχον σχέδιο διακήρυξης 
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το άρθρο 13 και το άρθρο 16.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 
 

Αποφασίζει   Ομόφωνα 
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 
2. Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».  
3. Την επανάληψη του διαγωνισμού και τροποποίηση των όρων διακήρυξης και της μελέτης που 

αφορά την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου». 

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

                 Γκιώνης Ι.  Φεγγερός Β.,  
            Πετρόπουλος Χ., Βομπιράκη Ν., Βέργος Ι. 

    
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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