
1

Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27900/11-06-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 148/2012                                                          ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου
συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»

Σήμερα στις 7 Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 26536/01-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  01-06-2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΖΟΡΜΠΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για
την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης
του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το   υπ’ αριθμ. 26909/05-06-2012 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθμ. 766/18-12-2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση
πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για το
έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου», με την οποία εγκρίνεται η
με κωδικό Π91/2007 σχετική μελέτη και το σχέδιο Διακήρυξης του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού,
β) τη με αριθμό 94/3-3-2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού
δημοπρασίας του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο
Δήμο Ιλίου», στον οποίο συμμετείχε επτά υποψήφιοι προμηθευτές
γ) τη με αριθμό 138/03-04-2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Υποδομών
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»,
δ) τη με αριθμό 194/16-04-2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Υποδομών
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου», βάσει της οποίας κατακυρώνεται το έργο «Βελτίωση
Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου» στην ένωση εταιρειών με την επωνυμία
«UNISYSTEMS A.E. – ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.» της οποίας η προσφορά ήταν η συμφερότερη και
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προμήθειας
ε) τη με αριθμό 162/09-04-2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την μετάθεση του
χρόνου υλοποίησης του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για το υποέργο «Εγκατάσταση,
προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών
βοηθητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο του έργου : «Βελτίωση Υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη
στο Δήμο Ιλίου» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες έως την 29/5/2009
στ) Την από 20/02/2008 οικονομική προσφορά της μειοδότριας ένωσης εταιρειών με την επωνυμία
«UNISYSTEMS A.E. – ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.» στην οποία περιλαμβάνεται (στην 16η σελίδα) και ο
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 3 ετών μετά την αντίστοιχη
ζητούμενη εγγύηση, όπως ρητά απαιτείται από την με αρ. πρωτ.  56178/19.12.2007 σχετική
Διακήρυξη (παράγραφοι 2.16 και 3.9 του C μέρους της και ιδιαίτερα της παραγράφου 2.10 του Α
μέρους της οπού ρητά αναφέρεται «…Για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και παραγωγικής
λειτουργίας του ΟΠΣ και όλων των δομικών μονάδων από τις οποίες αποτελείται, απαιτείται από
τον Ανάδοχο η παροχή Συντήρησης - υποστήριξης για όλα τα επιμέρους στοιχεία των
παρεχόμενων υποδομών και για διάστημα 3 ετών από τη λήξη της περιόδου Εγγύησης.…»
ζ) Τη με αριθμ. πρωτ. 42555/29-9-2008 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της ένωσης
εταιρειών με την επωνυμία «UNISYSTEMS A.E. – ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.»  και ιδιαίτερα 27ου άρθρου
όπου αναφέρεται «…27.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες
συντήρησης του λογισμικού που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, για χρονικό
διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους.
27.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως δι' αυτήν, να καλέσει ή όχι τον Ανάδοχο
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εν όλω ή εν μέρει, μετά την πάροδο της περιόδου
εγγύησης/δωρεάν συντήρησης και με βάση την αρχική προσφορά του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5). Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, 6 τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της περιόδου συντήρησης/
δωρεάν συντήρησης. ...».
η) Το με αρ. πρωτ. 451/4-1-2012 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανογράφησης του
Δήμου Ιλίου προς την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «UNISYSTEMS A.E. – ΕΠΑΦΟΣ
Ε.Π.Ε.» που αφορά την ενημέρωση πρόθεσης υπογραφής συμβολάιου συντήρησης για τους
επόμενους 12 μήνες από την λήξη της περιόδου εγγύησης δωρεάν συντήρησης.
θ) το από 01/06/2012 έγγραφο της ένωση εταιρειών με την επωνυμία «UNISYSTEMS A.E. –
ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.», με  το οποίο προσφέρεται έκπτωση 4% (απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α.
από 19% σε 23%) επί της τιμής προσφοράς βάσει της από 20/2/2008 οικονομικής προσφοράς της
μειοδότριας εταιρείας στην οποία περιλαμβάνεται και ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής
Προσφοράς Συντήρησης 3 ετών μετά την αντίστοιχη ζητούμενη εγγύηση.
ι)Το άρθρο 83 του Ν.2362/95 παρ. 3στ) οπού αναφέρει σχετικά «…..Επιτρέπεται με έγκριση του
αρμόδιου οργάνου (στην περίπτωση μας του Δημοτικού Συμβουλίου) η σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης : ……. στ)  Στην
περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί
με τακτικό διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής
σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 3ετία από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι
όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
κ) Τη σπουδαιότητα της προμήθειας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής
της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του,
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση

Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου», και αναθέτει στην  Ένωση Εταιρειών
UNISYSTEMS A.E. και ΕΠΑΦΟΣ Α.Ε ποσού 12.209,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


