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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 29383/10-06-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 12
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 187/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την υπογραφή συµβολαίου 

συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδοµών 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου» 

 

Σήµερα στις 6 Ιουνίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 27362/31-05-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε 
στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους την  31-05-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ.,  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ., 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ.,  ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την 

υπογραφή συµβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδοµών Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 28042/04-06-2013 έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Λαµβάνοντας υπόψη: 
α) Την υπ’ αριθµ. 766/18-12-2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης 
και τεχνικών προδιαγραφών καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για το έργο 
«Βελτίωση Υποδοµών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου», µε την οποία εγκρίνεται η µε 
κωδικό Π91/2007 σχετική µελέτη και το σχέδιο ∆ιακήρυξης του διεθνή ανοικτού διαγωνισµού, 
β) τη µε αριθµό 94/3-3-2008 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού 
δηµοπρασίας του διαγωνισµού για το έργο «Βελτίωση Υποδοµών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο 
∆ήµο Ιλίου», στον οποίο συµµετείχε επτά υποψήφιοι προµηθευτές 
γ) τη µε αριθµό 138/03-04-2008 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών διαγωνισµού για το έργο «Βελτίωση Υποδοµών 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου»,  
δ) τη µε αριθµό 194/16-04-2008 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού 
αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού για το έργο «Βελτίωση Υποδοµών 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου», βάσει της οποίας κατακυρώνεται το έργο «Βελτίωση 
Υποδοµών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ∆ήµο 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 ∆ηµαρχιακής 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 ∆ήµο 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 
∆ιακήρυξη (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 ∆ήµου 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 
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εγγύησης/δωρεάν συντήρησης και µε βάση την αρχική προσφορά του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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 
∆ήµου 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) τη µε αριθµό 148/07-06-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την απευθείας 
ανάθεση για την υπογραφή συµβολαίου συντήρησης για το 1ο έτος συντήρησης (11/6/2012 έως 
11/6/2013) µετά το πέρας των 36 µηνών δωρεάν συντήρησης που αφορά το έργο: «Βελτίωση 
Υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου». 
κ) Τη µε αριθµ. πρωτ. 28839/25939/05-07-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί της νοµιµότητας της αριθ. 148/07-06-2012 Απόφασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου. 
λ) Το µε αριθµ. πρωτ. 44067/07-09-2012 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου Ιλίου και της ένωσης 
εταιρειών µε την επωνυµία «UNISYSTEMS A.E. – ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.»  για την υπογραφή 
συµβολαίου συντήρησης για το 1ο έτος συντήρησης (11/6/2012 έως 11/6/2013) µετά το πέρας των 36 
µηνών δωρεάν συντήρησης που αφορά το έργο: «Βελτίωση Υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη 
στο ∆ήµο Ιλίου». 
µ) το από 30/05/2013 έγγραφο της ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία «UNISYSTEMS A.E. – 
ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.», µε  το οποίο προσφέρεται έκπτωση 4% για την Συντήρηση 2ου έτους 
(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.  
ν)Το άρθρο 83 του Ν.2362/95 παρ. 3στ) οπού αναφέρει σχετικά «…..Επιτρέπεται µε έγκριση του 
αρµόδιου οργάνου (στην περίπτωση µας του ∆ηµοτικού 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.  
ξ) Τη σπουδαιότητα της προµήθειας του θέµατος για το ∆ήµο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της 
για κάλυψη των αντίστοιχων σηµαντικότατων αναγκών του ∆ήµου και των Υπηρεσιών του, 
παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΕΒ-ΚΞΓ



 4 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εγκρίνει την υπογραφή συµβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδοµών 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου», και αναθέτει στην  Ένωση Εταιρειών UNISYSTEMS 
A.E. και ΕΠΑΦΟΣ Α.Ε ποσού 12.209,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 
  

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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