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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39343/02-08-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 225/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 
«Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» 

 
Σήμερα στις 1 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 38516/27-07-2012 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  27-07-2012      

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, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
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, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
&ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ.,  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.,  ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Σ.,  
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.,  
Οι Δ.Σ. κ.κ. Χαραλαμπόπουλος Ι., Λιόσης Γ., Αλεξόπουλος Γ. & Βέργος Ι. απεχώρησαν πριν από 
τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθαν στο 8ο θέμα της ημερήσιας 
διατάξεως. 
Ο Δ.Σ. κος Μπατσής Χ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας 
διατάξεως. 
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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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για 
απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 38345/26-07-2012 της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Την υπ’ αριθμ. 131/18-03-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση 
πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την 
«Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» με την οποία εγκρίνεται η με κωδικό 
Π39/2010 σχετική μελέτη και το σχέδιο Διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, 
β) τη με αριθμό 213/22-4-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού 
δημοπρασίας του διαγωνισμού της εργασίας για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς 
δεδομένων», στην οποία περιλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός προσφοράς για το 2ο έτος και κατά 
την οποία, ως αποτέλεσμα του αντίστοιχου διαγωνισμού που διεξήχθη την 16-4-2010, αναδείχτηκε 
ως μειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία “VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”  
γ) τη με αριθμό 222/22-4-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά την εξέταση της 
με αρ. πρωτοκόλλου  18773/21-4-2010 ένστασης της υποψήφιας εταιρείας με την επωνυμία 
“VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”. σε απάντηση της ένστασης της εταιρείας  «FORTHNET 
Α.Ε.», κατά την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία 
«VODAFONE- PANAFON ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» 
δ) τη με αριθμό 221/22-4-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την εξέταση της με αρ. 
πρωτοκόλλου  18200/19-4-2010 ένστασης της υποψήφιας εταιρείας με την επωνυμία 
«FORTHNET Α.Ε.», κατά της συμμετοχής της εταιρείας “VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”, 
κατά την οποία γίνεται  αποδεκτή η ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία 
«FORTHNET Α.Ε.», με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE- PANAFON ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», και προτείνεται  η αντικατάσταση 
της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE- PANAFON ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και η 
κατακύρωση της εργασίας για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» στην 
εταιρεία με την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.» η οποία είχε καταθέσει και την αμέσως 
οικονομικότερη προσφορά, βάσει του από 16/4/2010 πρακτικού δημοπρασίας της αρμόδιας 
επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 213/22-4-2010 ΑΔΕ και αποφασίστηκε η παραπομπή 
του θέματος της ανάθεση της εργασίας για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς 
δεδομένων» στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ε) Την υπ’ αριθμ. 173/20-05-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 
με αριθμό 221/22-4-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, 
στ) Τη με αριθμ. πρωτ. 21491/12353/16-6-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια 
Αττικής περί της νομιμότητας της αριθ. 173/2010 πράξης του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου. 
ζ) Την από 16/4/2010 οικονομική προσφορά της μειοδότριας εταιρείας με την επωνυμία 
«FORTHNET Α.Ε.» στην οποία περιλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός προσφοράς για το 2ο έτος, 
όπως ρητά απαιτείται από την 1η και 19η παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών της με κωδικό 
Π39/2010 μελέτης. 
η) Το με αριθμ. πρωτ. 27437/7-6-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με 
την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.» 
θ) τη με αριθμό 210/23-06-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απευθείας 
ανάθεση για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» στην εταιρεία με την 
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επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.». 
ι) Τη με αριθμ. πρωτ. 26221/23065/13-7-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί της νομιμότητας της αριθ. 210/2011 Απόφασης  του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου. 
κ) Το με αριθμ. πρωτ. 39945/8-8-2011 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με 
την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.» για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς 
δεδομένων(περιόδου 2011-2012).» 
λ) την από 13/07/2012 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.», με  την 
οποία προσφέρεται έκπτωση 7% επί της καθαρής τιμής μονάδας προσφοράς (μηνιαίο κόστος) της 
περιόδου 2011 - 2012 όπως αυτό καθορίζεται με το με αριθμ. πρωτ. 39945/8-8-2011 συμφωνητικό 
μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.».  
μ) 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.  
ν) 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς 

δεδομένων» στην εταιρεία  με την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.», που κατέθεσε την 
οικονομικότερη προσφορά και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές συνολικού ποσού 
20.859,12 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ιλίου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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