
 1 

       

        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:28494/28.06.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        28η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 28.06.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 28η Ιουνίου 2016, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 28105/24-06-2016 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 24-06-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ                     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              Μέλος της Ο.Ε 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «    « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                         «      «    

                               ΑΠΟΦΑΣΗ –334– 

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

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού «Αγορά – ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 28145/24.06.2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Σας στέλνουμε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας  του διαγωνισμού για την προμήθεια 

«Αγορά – ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού», καθώς και το φάκελο της προμήθειας και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. στο 

Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης 

και αξιολόγησης προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Ιλίου συμφωνα με το 46ο άρθρο της 
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Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη με αριθμό 023/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι τα κάτωθι : 

α.  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  

β.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, αναπληρωματικό μέλος 

γ. ΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τακτικό μέλος 

έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αριθμ. 23567/31-05-2016 διακήρυξη για την «Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης 

Λογισμικού», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα οικονομική - δημοπρασιών, ενώ 

αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 278/23062/27-05-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

υπηρεσίας (ΑΔΑ: 70Γ3ΩΕΒ-ΠΦΗ), 

γ) την με κωδικό Π116/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου, 

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  

 

Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  - Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε, Στουρνάρα 23, ΑΘΗΝΑ, ο οποίος κατέθεσε φάκελο 

προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου με αρ. 24770/6-06-16. 

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  

 

ACE HELLAS , Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, με εκπρόσωπο τον κ. Κορφιάτη Γιάννη με Α.Δ.Τ. 

Σ577674.  

Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 

προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (2) και 

μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Τρίτος  παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, 
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φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

 

COMPUTER STUDIO Α.Ε., Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη, με εκπρόσωπο τον κ. Κων/νο Αθανασιάδη με 

Α.Δ.Τ. ΑΖ 618122.  

Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 

προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (3) 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 της προσφοράς Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  - Σ. 

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε, 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986,  7.1 Κατατέθηκε ελλιπής 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 Δεν κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 Κατάθεση μέσω 

πρωτοκόλλου 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 Κατατέθηκε 

 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς ACE HELLAS, 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986,  7.1 Κατατέθηκαν 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 Κατατέθηκαν  
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Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς COMPUTER STUDIO Α.Ε., 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986,  7.1 Κατατέθηκαν 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 Κατατέθηκε 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο που υπέβαλλε ο 

υποψήφιος προμηθευτής Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  - Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε,: 

α) σύμφωνα με το άρθρο 8 της 23567/31-05-16 διακήρυξης και συγκεκριμένα στις Διευκρινίσεις για τις 

Υπεύθυνες δηλώσεις, οι Υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν κατατεθεί δεν φέρουν την σφραγίδα της 

εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού,  σύμφωνα με ότι αναφέρεται: «….οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους……..και θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή)» και 

β) δεν κατέθεσε Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 7 της 23567/31-05-16 

διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισμού, το οποίο αναφέρει: «….με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους….», αλλά αντ’ αυτού κατέθεσε Γενικό Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου /Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο δεν αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά του. 

 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού απεφάσισε τον αποκλεισμό του υποψήφιου 

προμηθευτή Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  - Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε, από το δεύτερο στάδιο του 

διαγωνισμού δηλ. το άνοιγμα οικονομικών προσφορών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή συνέχισε με την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών ACE HELLAS και 

COMPUTER STUDIO Α.Ε.  

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο φάκελος του υποψήφιου προμηθευτή ACE HELLAS, ο οποίος έχει υποβάλλει 

προσφορά για την Γ’ Ομάδα Ειδών συνολικού ποσού 6.085,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23% και τελικού ποσού 

7.484,55 € 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο φάκελος του υποψήφιου προμηθευτή COMPUTER STUDIO Α.Ε., ο οποίος 
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έχει υποβάλλει προσφορά για την Α’ Ομάδα Ειδών συνολικού ποσού 7.589,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24% και 

τελικού ποσού 9.410,36 €. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από υποψήφιους προμηθευτές για κατάθεση 

προσφορών στην Β΄και Δ΄Ομάδα Ειδών. 

 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προτείνει να γίνει η παρούσα προμήθεια: 

 

α) για την Γ’ Ομάδα Ειδών από την εταιρεία ACE HELLAS,  

β) για την Α’ Ομάδα Ειδών από την εταιρεία COMPUTER STUDIO Α.Ε., 

γ) και για τις Ομάδες Β΄και Δ’ να γίνει επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 

 

Οι προαναφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών 

από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, βάσει του άρθρου 8 της σχετικής διακήρυξης, 

τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

8.1   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8.2   Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού ή να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8.3   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι  

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού ή 

να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8.4    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 

καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
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ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

          Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά 

του εδαφίου 8.2: 

 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την  ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό.  

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 (Αγορά / ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού) 
 
     Στο Ίλιον την 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 

48 – 50 η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 

11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. 

Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη με αριθμό 023/2016 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι τα κάτωθι : 

α.  ΑΛΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  

β.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, αναπληρωματικό μέλος 

γ. ΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τακτικό μέλος 

έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αριθμ. 23567/31-05-2016 διακήρυξη για την «Αγορά / ανανέωση αδειών χρήσης 

λογισμικού», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα δημοπρασιών & οικονομική, ενώ 

αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 278/23062/27-05-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

υπηρεσίας (ΑΔΑ: 70Γ3ΩΕΒ-ΠΦΗ), 

γ) την με κωδικό Π116/2016 μελέτη του Αυτοτελές τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών του Δήμου Ίλιου 

δ) Το από 07/06/2016 πρακτικό δημοπρασίας της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο 

κοινοποιήθηκε στους υποψηφίου αναδόχους την 08/06/2016 με το αριθμ. πρωτ. 25426 έγγραφο 
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της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

 

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την επωνυμία: ACE HELLAS A.E 

και κατετέθησαν στην υπηρεσία μας την 21/06/2016 και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 27489, 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Δήλωση του ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 8.1 ΝΑΙ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 8.2 ΝΑΙ 

Φορολογική ενημερότητα 8.3 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης/μη λύσης 8.4 ΝΑΙ 

 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την επωνυμία: Computer Studio 

Συστήματα πληροφορικής – εμπορία & υπηρεσίες Η/Υ Α.Ε και κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας 

την 13/06/2016 και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 26224, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα :  

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Δήλωση του ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 8.1 ΝΑΙ 

Ασφαλιστικές ενημερότητας 8.2 ΝΑΙ 

Φορολογική ενημερότητα 8.3 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης/μη λύσης 8.4 ΝΑΙ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 της 

με αριθμ. πρωτ. 23567/31-05-2016 διακήρυξης διαπίστωσε την ορθότητα τους και εισηγούμαστε, να 

ανατεθεί η «Αγορά / ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού» (Κ.Μ. 116/2016) από τις εταιρείες 

με επωνυμία : 

1. ACE HELLAS A.E, με διεύθυνση Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 094187474 

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, για την Γ΄ ομάδα ειδών διότι κατέθεσε την μοναδική προσφορά ύψους 

7.484,55 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

2. Computer Studio Α.Ε, με διεύθυνση Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη, με ΑΦΜ 095250011 

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, για την Α΄ ομάδα ειδών διότι κατέθεσε την μοναδική προσφορά ύψους 

9.410,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

         Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Αγορά – ανανέωση αδειών 
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χρήσης λογισμικού» ως προς τις Ομάδες Α΄ και Γ’ και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια στις 

παρακάτω εταιρείες με επωνυμία: 

1. ACE HELLAS A.E, με διεύθυνση Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 094187474 

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, για την Γ΄ ομάδα ειδών διότι κατέθεσε την μοναδική προσφορά ύψους 

7.484,55 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

2. Computer Studio Α.Ε, με διεύθυνση Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη, με ΑΦΜ 095250011 

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, για την Α΄ ομάδα ειδών διότι κατέθεσε την μοναδική προσφορά ύψους 

9.410,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).» 

Β.  Διαφοροποιείται από το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που προτείνει  την 

επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες Β΄ και Δ’  και αποφασίζει  την ανάδειξη μειοδοτών μέσω 

της διαδικασίας αναζήτησης προσφορών στα πλαίσια της απευθείας ανάθεση με Απόφαση Δημάρχου 

καθώς η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το όριο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 23  § 2 του  ΕΚΠΟΤΑ 

και την ΚΥΑ 27319/2002(ΦΕΚ 945 Β’/24-07-2002) 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

Γκόνης Χ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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