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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:12044/11.03.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 10.03.2015 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 10η Μαρτίου 2015, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11069/05.03.2015 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 05.03.2015 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.      «    « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                         «        « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ    Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΗ –105– 

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

7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων 

των Υπηρεσιών του Δήμου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ άριθμ. 11259/06-03-2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τo πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου», καθώς 

και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 02η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 

π.μ.στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 
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και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 

υπ΄αριθμ. 05/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη είναι οι : 

1. Γιαννακά Σταυρούλα, τακτικό μέλος  
2. Τσομπάνη Πηνελόπη, τακτικό μέλος 
3. Μητρογιάννη Ιωάννα, τακτικό μέλος 
4. Μαμουνάκη Αρχοντούλα, αναπληρωματικό μέλος 
5. Αντωνοπούλου Κατερίνα, αναπληρωματικό μέλος 
6. Αναστασία Μαράτου, αναπληρωματικό μέλος 
έχοντας υπόψη: 
α) Την υπ΄ αριθ. 7658/18-02-2015 διακήρυξη για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη 
Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία 
εφημερίδα οικονομική - δημοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr,  
β)   την υπ΄ αριθμ. 048/10-02-2015   Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 
τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης & του τρόπου εκτέλεσης της 
παραπάνω υπηρεσίας, 
γ)   την με κωδικό Π02/2015 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών  του Δήμου Ιλίου, συνήλθε για  την διενέργεια της ανωτέρω δημοπρασίας. 

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  
1. «A.C. & E. HELLAS A.E.», ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ - 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αιγαίου Πελάγους 6 Αγ. 
Παρασκευή  

 Ο ανωτέρω φάκελος 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 

2. «MARATHON DATA SYSTEMS» AΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 
ΜΕΛΕΤΕΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με δ.τ. «MDS» Λ. 
Κηφισίας 38 Παράδεισος Αμαρουσίου   

 Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (2) και 
μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής  

Τρίτος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση 

3. INFO POWER ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ Θράκης 7 Ν. Σμύρνη.      
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (3) και 

μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
 Τέταρτος   προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
4. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγ. Θηρεσίας 62-66 Ν. Ηράκλειο 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (4) και 

μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Πέμπτος   προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
5. PUBLICO  Ε.Π.Ε., Κύπρου 2 Μελίσσια.  
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (5) και 

μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Έκτος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
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εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη  
          6.«INTELLISOFT» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Αιμιλιανού 
Γρεβενών 13 Ν. Ιωνία.   

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (6) και 
μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής 

Έβδομος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

7.«COMPUTER STUDIO» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε.  Λ. Βουλιαγμένης 223 Δάφνη.         

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (7) και 
μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

             Όγδοος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
           8.«ΝΟΗΣΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Λ. Αμφιθέας 109 Π. Φάληρο. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (8) 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 ενδιαφερόμενου 
«A.C. & E. HELLAS A.E.», ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ - 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6 ΑΠ 9440/27-
02-15 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 Δεν απατείται  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

   

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
MARATHON DATA SYSTEMS» AΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 

ΜΕΛΕΤΕΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με δ.τ. «MDS», 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν (Υ.Δ) 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν (Υ.Δ) 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  ΑΚ 060863 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 Δεν απατείται  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 
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Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Τρίτος  αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (3) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
 INFO POWER ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ Θράκης 7 Ν. Σμύρνη 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν (Υ.Δ) 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν (Υ.Δ) 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  Α.Π.9105/26-
02-15 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 Δεν απατείται  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Τέταρτος  αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (4) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγ, Θηρεσίας 62-66 Ν. Ηράκλειο 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν (Υ.Δ) 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν  

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  ΑΕ 002279 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 Δεν απαιτείται  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Πέμπτος  αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (5) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
 «PUBLICO  Ε.Π.Ε. » 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν (Υ.Δ) 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν (Υ.Δ) 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  ΑΙ 615275 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 Δεν απατείται  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Έκτος   αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (6) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
 «INTELLISOFT» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με δ.τ. «IS»    

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 ν 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν (Υ.Δ) 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν (Υ.Δ) 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 ν 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  ΑΙ 645809 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 ν  
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Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9  ν 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Έβδομος    αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (7) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
 .«COMPUTER STUDIO» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η/Υ Α.Ε.» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν 

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  AE 624438 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 Δεν απατείται  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9 Δεν απαιτείται 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Όγδοος  αποσφραγίζεται ο υπ. αριθμ. (8) φάκελος του ενδιαφερόμενου 
«ΝΟΗΣΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις A.Δ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 ν 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 5.2 ν 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 5.3 ν  

Φορολογική ενημερότητα 5.4 ν  

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.5 ν 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.6  ΑΙ 645809 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.8 ν  

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.9  ν 

Δήλωση του Ν.1599/1986  5.10 ν 

Απόδειξη εμπειρίας 5.11 ν 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων και αφού βρέθηκαν ορθώς 
κατατεθειμένα δεν αποκλείεται κανείς από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού από τους ως άνω 
συμμετέχοντες. 
 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ενημερώνει ότι στην συνέχεια θα ανοιχτούν οι Οικονομικές 
προσφορές όλων των συμμετεχόντων.   
Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζόμενων   κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι 
προσφορών στην Επιτροπή και ανακοινώνει μεγαλοφώνως την οικονομική προσφορά τους, η οποία 
αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επωνυμίες των 
διαγωνιζόμενων, των οποίων ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές, τα ποσά των προσφορών τους 
για το σύνολο της εργασίας (παρουσιάζονται αναλυτικά τα μικτά ποσά) στις οικονομικές προσφορές 
τους και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  
 

α/α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικά ποσά 
προσφορών με ΦΠΑ 

Π

α

ρ

α

τ

η

ρ

ή

σ

1. 
«A.C. & E. HELLAS A.E.», ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & 
ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
              1.480,92 € Β’ ΟΜΑΔΑ 
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2. 
«MARATHON DATA SYSTEMS» AΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η/Υ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
     1.574,40 € Δ’ ΟΜΑΔΑ 

3. INFO POWER ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 1.291,50 Ζ’ ΟΜΑΔΑ 

4. 
«ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

& ΜΗΧ. Η/Υ 
1.230,00 € ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ 

5. «PUBLICO  Ε.Π.Ε». 3.062,70 Γ’ ΟΜΑΔΑ 

6. 
«INTELLISOFT» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
6.991,32 Ε’ ΟΜΑΔΑ 

7. 
«COMPUTER STUDIO» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε» 
399,75 Η’ ΟΜΑΔΑ 

8. 
«ΝΟΗΣΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
24.240,23 Α’ ΟΜΑΔΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, αξιολογώντας τις προσφορές των διαγωνιζόμενων σύμφωνα με το 10ο άρθρο της 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, διαπίστωσε τα εξής: 
Ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οκτώ (8) ανωτέρω υποψηφίων προμηθευτών και εξετάστηκαν ως προς τα 
δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές τους.  
Όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π02/2015 μελέτης 
του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου. 
Στη συνέχεια ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών, όπως έχουν καταγραφεί στον 
ανωτέρω σχετικό πίνακα.  
 Επομένως, εισηγούμαστε, να ανατεθεί η υπηρεσία για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη 
Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»: 

 
 όσον αφορά την Α΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  

  (Α.Φ.Μ.: 094387080) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 24.240,23 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με 

κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Β΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «A.C. & E. HELLAS A.E.», ΑΜΕΡΙΚΑΝ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.: 094187474) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 1.480,92€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με 

κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Γ΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «PUBLICO Μ. ΕΠΕ» (Α.Φ.Μ.: 

800327385) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 3.062,70 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

ΑΔΑ: ΩΗΝ3ΩΕΒ-Π3Ο



 7 

 όσον αφορά την Δ΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «MARATHON DATA SYSTEMS» 

AΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η/Υ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 093289026) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά 

ποσού 1.574,40 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Ε΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «INTELLISOFT» - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 999709607) η οποία κατέθεσε 

οικονομική προσφορά ποσού 6.991,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την ΣΤ΄ ομάδα στον «ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ» ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ & 

ΜΗΧ. Η/Υ (Α.Φ.Μ.: 068911008) ο οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 1.230,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με 

κωδικό Π09/2014 μελέτης,  

 όσον αφορά την Ζ΄ ομάδα στο «INFO POWER ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» (Α.Φ.Μ.: 

998991715) όπου κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 1.291,50 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Η΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO» 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε» (Α.Φ.Μ.: 095250011) η 

οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 399,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τα πρακτικά δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» και 

ανατεθεί:   

 όσον αφορά την Α΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»    

(Α.Φ.Μ.: 094387080) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 24.240,23 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με 

κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Β΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «A.C. & E. HELLAS A.E.», 

ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.: 094187474) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά 

ποσού 1.480,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Γ΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «PUBLICO Μ. ΕΠΕ» (Α.Φ.Μ.: 

800327385) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 3.062,70 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 

μελέτης,  

 όσον αφορά την Δ΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «MARATHON DATA SYSTEMS» 

AΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η/Υ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 093289026) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά 

ποσού 1.574,40 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την Ε΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «INTELLISOFT» - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 999709607) η οποία κατέθεσε 

οικονομική προσφορά ποσού 6.991,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 μελέτης,  

 όσον αφορά την ΣΤ΄ ομάδα στον «ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ» ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

& ΜΗΧ. Η/Υ (Α.Φ.Μ.: 068911008) ο οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 1.230,00 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 

με κωδικό Π09/2014 μελέτης,  

 όσον αφορά την Ζ΄ ομάδα στο «INFO POWER ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» (Α.Φ.Μ.: 

998991715) όπου κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 1.291,50 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 

μελέτης,  

 όσον αφορά την Η΄ ομάδα στην εταιρεία με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO» 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε» (Α.Φ.Μ.: 

095250011) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 399,75 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π02/2015 

μελέτης 

2.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                     Κουμαραδιός Γ.,  Βομπιράκη Ν., Γκόγκος Κ., 

                                                               Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., Φεγγερός Β., 

     Κάβουρας Κ. 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

   

ΑΔΑ: ΩΗΝ3ΩΕΒ-Π3Ο
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