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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 23832/16-04-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15-04-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 15η Απριλίου 2014, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 23112/11-04-2014 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 11-04-2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                 Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.          Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.                « « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.           « « 

5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.       Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.          «    « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                    «    « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                     «    « 

       

ΑΠΟΦΑΣΗ –158– 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης για την υπογραφή συµβολαίου 

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

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 21998/08-04-2014 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) 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 

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΩΕΒ-0ΙΜ



 2 

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.…» 

γ) 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 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. ...».  

δ) 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». 

ε) Το µε αριθµ. πρωτ. 39096/25-07-2013 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 2ο έτος συντήρησης (11/6/2013 έως 10/6/2014) µετά το πέρας των 36 µηνών 

δωρεάν συντήρησης και του 1ου έτους συντήρησης που αφορά το έργο: «Βελτίωση Υποδοµών 

εξυπηρέτησης του πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου». 

στ)  Το από 04/04/2014 έγγραφο της ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία «UNISYSTEMS A.E. – 

ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.», µε  το οποίο προσφέρεται έκπτωση 4% για την Συντήρηση 3ου 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,  

παρακαλούµε να πάρετε απόφαση που: 

Να εγκρίνει πίστωση ποσού 12.209,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 
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10.6266.0007 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το έτος 2014, για την υπογραφή συµβολαίου 

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

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

Εγκρίνει τη πίστωση ποσού 12.209,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 

10.6266.0007 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το έτος 2014, για την υπογραφή συµβολαίου 

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

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

           Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  
         Κουµαραδιός Γ., Αλεβίζου Α.,  
                 Βοµπιράκη Ν. 

              
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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