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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..118/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/9-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..11450/5-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς επί των διαπιστώσεων της µε 
αρ.πρωτ.221/2015 πρόσκλησης – εισήγησης Προέδρου της 4ς/2015 συνεδρίασης της 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και της µε αρ.πρωτ.261/2015 Πρόσκλησης και 270/2015 εισήγησης 
Προέδρου της 5ης /2015 συνεδρίασης της Σ.Ε. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων ». και λήψη σχετικής 
απόφασης. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση α) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 
2015 –ΕΛΟΤ 1429  :2008  συνολικού προυπολογισµού 59.901,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και β) της υπ΄αριθµ. 9857/11-4-2016 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ αριθµ. 7703/29-3-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε». κατά του 
Πρακτικού Νο1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής 

σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές,Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρακτικού για µίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία 
µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών  διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), οµάδα Α: 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 54.831,43€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης , δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2016  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις υπ΄αριθ. 31/2016 και 32/2016  
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Ιανουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Φεβρουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2016». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. 
∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  υψους 43.911,00 € για την 
εκπόνηση µελέτης µε τίτλο Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων στη 
συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-Τραπεζούντος στη δ.κ 
Αγ.Στεφάνου» 
Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-
Τραπεζούντος στη δ.κ Αγ.Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για 
την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της σύµβασης: ‘Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ανανέωση/επικαιροποίηση αναθέσεως εντολής σε δικηγόρο / εξωτερικό 
συνεργάτη του ∆ήµου (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) του χειρισµού της υποθέσεως της 
δηµιουργίας πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και παροχής 
εξουσιοδότησης – έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νοµική εκπροσώπηση 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (άρθρο 72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς σχετικά µε την εκδηλωθείσα πυρκαγιά 
στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας στις 15.04.2015». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προυπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αίτηµα του κ.Κριεµάδη Βασιλείου για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Επισκευής Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου της οδού Ναυαρίνου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». Αποσύρεται από την Η.∆. 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως των θεµάτων 1 και 2 ως 
µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..118/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής 

σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου». 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Με την υπ' αριθµ.16/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια 
της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.    
 
Με τις 309/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 39.409.20 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 µε τίτλο: “Προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων” και του Κ.Α. 00.6453.0005 µε τίτλο 
“Συνδροµή ∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου” και την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών, του ο.ε. 2015 . 
 
Με την 341/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σχετική µελέτη 
του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και οι 
σχετικοί όροι του πρόχειρου διαγωνισµού.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31743/2241/10-11-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για την 18/11/2015. 
 
Με την 409/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής α) εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1 
της Επιτροπής Αξιολόγησης και β) αξιολογήθηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις. 
 
Στις 22/12/2015 η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και προχώρησε στο άνοιγµα των 
Τεχνικών Προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2 και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε το οποίο:  
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«Σε συνέχεια του Πρακτικού Νο 1, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου ∆ιονύσου (που αφορά την εκδίκαση της ενστάσεως της εταιρείας ΕΜΦAΣΙΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"), του υπ.αριθµ.πρωτ. 33334/26-11-2015 εγγράφου του 

Τµήµατος Προµηθειών για την αναβολή της αποσφράγισης των Τεχνικών και 

Οικονοµικών Προσφορών στις 27/11/2015. 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών 

Προσφορών των εταιρειών 1.MCK SPARK SOFTWARE AND SYSTEMS A.E. ,  

2.Ε.ΒΛΑΧΟΣ-Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. σήµερα 22 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

12:00µ.µ. 

Οι παραπάνω εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τις Τεχνικές 

Προσφορές εντός 2 (δύο ) ηµερών.» 

 

Με το αριθµ. πρωτ. 36735/30-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης οι 
συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι η ηµεροµηνία αποσφράγισης των Οικονοµικών 
Προσφορών ορίζεται για τις 11/01/2016. 
 
Τη ∆ευτέρα 11/01/2016 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε την αριθµ. 84/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων, για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών. 
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν οι κάτωθι 
ενδιαφερόµενοι:  
 

1. MCK SPARK SOFTWARE AND SYSTEMS A.E. , 

2. Ε.ΒΛΑΧΟΣ-Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. , 

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο3/11-01-2016 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 84 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια εξοπλισµού 
δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων » , προϋπολογισµού δαπάνης  39.409,20 € µε 
ΦΠΑ 23% 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 11η του µήνα Ιανουαρίου   του 
έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 08:00 π.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών, 
στον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων » 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1.  Καρακάση Αναστασία,   Πρόεδρος     

2.  Αρβανίτη Βασιλική , τακτικό  µέλος 

3.  Θεοδοσιάδου Φωτεινή , τακτικό µέλος  

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  σε συνέχεια του Πρακτικού Νο2 και του σχετικού 
36735/30-12-2015 εγγράφου της προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων, προχώρησε 
στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων που κρίθηκαν 
αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω εταιρειών: 

 
- MCK SPARK SOFTWARE AND SYSTEMS A.E  
- iLink Νέες Τεχνολογίες  Ε. ΒΛΑΧΟΣ – Π. ΖΗΚΟΣ Ο.Ε  
 Στην συνεδρίαση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών προσήλθαν και οι δύο  συµµετέχοντες . 
 Ακολούθως η Επιτροπή, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται 
στους παρακάτω πίνακες. Συνοπτικά οι οικονοµικές προσφορές (µε Φ.Π.Α.) των 
συµµετεχουσών εταιρειών έχουν ως εξής: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
MCK SPARK 
SOFTWARE 
AND SYSTEMS 
A.E. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
MCK SPARK 
SOFTWARE 
AND SYSTEMS 
A.E. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ      
iLink ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ
Σ Ε.ΒΛΑΧΟΣ-
Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ      
iLink ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ε.ΒΛΑΧΟΣ-
Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. 

Προµήθεια & εγκατάσταση εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 

1 Προµήθεια Συσκευής GPS 
αυτοκινήτου µε rfid reader  

90 200,00 18.000,00 144,00 12.960,00 160,00 14.400,00 

2 Εγκατάσταση συσκευής GPS 
αυτοκινήτου µε rfid reader  

90 50,00 4.500,00 50,00 4.500,00 45,00 4.050,00 

3 Προµήθεια rfid tags  90 6,00 540,00 2,00 180,00 5,00 450,00 

4 Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 5 180,00 900,00 150,00 750,00 120,00 600,00 
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Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων 
5 Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής 

σύνδεσης οχηµάτων,  1ο έτος 
90 90,00 8.100,00 62,00 5.580,00 82,00 7.380,00 

6 Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων,  2ο  έτος 

90 90,00  62,00 5.580,00 6,00 540,00 

7 Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων,  3ο έτος 

90 90,00  62,00 5.580,00 6,00 540,00 

Προµήθεια & εγκατάσταση εξοπλισµού δορυφορικής  σύνδεσης  23.940,00  18.390,00  19.500,00 

Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ενός έτους 8.100,00  5.580,00  7.380,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
32.040,00  23.970,00  26.880,00 

ΦΠΑ 23% 
7.369,20  5.513,10  6.182,40 

ΣΥΝΟΛΟ 
39.409,20  29.483,10  33.062,40 

 
Η οικονοµικότερη προσφορά προκύπτει  από το άθροισµα της προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού δορυφορικής 
σύνδεσης καθώς και το κόστος της ετήσιας   συνδροµής για 3 έτη  
 
 
Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων  1ου έτους 5.580,00 7.380,00 

Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων,  2ου έτους 5.580,00     540,00 

Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων,  3ου έτους 5.580,00     540,00 

ΣΥΝΟΛΟ 35.130,00 27.960,00 

ΦΠΑ 23%   8.079,90   6.430,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.209,90 34.390,80 

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :  
1) τις προσφορές των προµηθευτών  
2) τα άρθρα , 9,12,15 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ  
3) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν 3463/09 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση  της «Προµήθειας 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων »  στην εταιρεία iLink Νέες 
Τεχνολογίες  Ε. ΒΛΑΧΟΣ – Π. ΖΗΚΟΣ Ο.Ε για το ποσό των 34.390,80 € συµπ/νου 
ΦΠΑ 23%. (Κριτήριο κατακύρωσης η οικονοµικότερη προσφορά που προέκυψε από 
το άθροισµα του κόστους  αγοράς  του εξοπλισµού και του κόστους της ετήσιας 
συνδροµής για 3 έτη ) 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν  πρακτικό.» 
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Στις 25/01/2016 το Τµήµα Προµηθειών προχώρησε στην υποβολή του αριθµ. πρωτ. 
1608/22-101-2016 ερωτήµατος, προς την εταιρία «iLink Νέες Τεχνολογίες  Ε. 
ΒΛΑΧΟΣ – Π. ΖΗΚΟΣ Ο.Ε», για τη παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την οικονοµική 
προσφοράς τους. Το σχετικό ερώτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, 
σύµφωνα µε το οποίο:  
 
«Από την αποσφράγιση – αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για την εν θέµατι 

προµήθεια προκύπτει ότι, στο ετήσιο κόστος συνδροµής για τη δορυφορική σύνδεση 

των οχηµάτων παρέχεται εκ µέρους της εταιρίας σας µε έκπτωση πλέον του 90% για 

το 2ο & 3ο έτος σε σχέση µε το 1ο έτος. 

 

 Σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/93) για την 

αξιολόγηση  των προσφορών λαµβάνεται  υπόψη «η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε 

τιµές που προσφέρθηκαν  σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην 

αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό...Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές  που 

περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης». Αναρτηµένη στο διαδίκτυο είναι 

η αριθµ. πρωτ. 17862/274/7-9-2015 (Α∆Α:6Ω∆ΩΩΚΒ-5ΞΗ) απόφαση ∆ηµάρχου 

Μεταµόρφωσης, σύµφωνα µε την οποία η εταιρία σας ως ανάδοχος έχει προσφέρει 

πολλαπλάσια τιµή, της τιµής που προσφέρει στο ∆ήµου ∆ιονύσου.    

 

 

 Ως εκ τούτου, και προκειµένου η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου 

προχωρήσει σε ανάδειξη του αναδόχου, όπως µας  αιτιολογήσετε την ανωτέρω 

έκπτωση.» 

  
Η εταιρία «iLink Νέες Τεχνολογίες  Ε. ΒΛΑΧΟΣ – Π. ΖΗΚΟΣ Ο.Ε», µε το αριθµ. πρωτ. 
2021/27-01-2016 έγγραφο της,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης,  προχώρησε  στη παροχή των ακόλουθων διευκρινήσεων 
¨ 

 
«Σε συνέχεια της µε αρ. Πρωτ. 1608 επιστολής σας, η οποία µας απεστάλη µε email 
την 25-01-2016, σας παραθέτουµε ακολούθως στοιχεία τεκµηρίωσης του ευλόγου της 
έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας µας για το διαγωνισµό 
«Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Α. Η προσφορά της εταιρείας µας για τον εν λόγω διαγωνισµό και για το σύνολο της 
προµήθειας-εγκατάστασης εξοπλισµού και συνδροµής 36 µηνών στην υπηρεσία 
διαχείρισης στόλου ανέρχεται στο ποσό των 34.390,80€, συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού είναι 
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59.335,20€. Συνεπώς το ποσοστό της παρεχόµενης έκπτωσης για το σύνολο του 
έργου ανέρχεται στο 42%. Το ποσοστό αυτό είναι εύλογο και σύνηθες για παρόµοιους 
διαγωνισµούς όπου επικρατεί ισχυρός ανταγωνισµός και σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να κριθεί υπερβολικό. 
Β. Η εταιρεία µας αντιµετωπίζει το κάθε έργο συνολικά σε ότι αφορά τα κόστη και το 
επιθυµητό περιθώριο κέρδους και η διαµόρφωση των επιµέρους τιµών έπεται. Από 
την οικονοµοτεχνική µας µελέτη προέκυψε ότι το επιθυµητό περιθώριο κέρδους για το 
εν λόγω έργο είναι δυνατό να επιτευχθεί από την προµήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισµού και το 1ο έτος συνδροµής. Συνεπώς, αποφασίσαµε να προσφέρουµε το 2ο 
και 3ο έτος συνδροµών σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή. Η ανωτέρω τακτική είναι 
συνηθισµένη στην αγορά, π.χ. εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν συσκευές 
χωρίς χρέωση, καθότι το επιθυµητό κέρδος προέρχεται από την πώληση υπηρεσιών 
που απαραίτητα αγοράζει ο πελάτης. 
Γ. Η δυνατότητας χαµηλής τιµής για το 2ο και 3ο έτος παροχής της υπηρεσίας 
προκύπτει από το γεγονός ότι η εταιρεία µας αναπτύσσει το λογισµικό εξ’ ολοκλήρου, 
µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν υποχρεώσεις σε τρίτους για το διάστηµα παροχής 
της υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό µας επιτρέπει να διαµορφώνουµε την τιµή σε 
εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα. 
∆. Η σύµβαση της εταιρείας µας µε το ∆ήµο Μεταµόρφωσης, στην οποία αναφέρεται η 
επιστολή σας, προβλέπει µόνο τη συνδροµή στην υπηρεσία της διαχείρισης στόλου 
οχηµάτων και όχι τον απαιτούµενο εξοπλισµό, τον οποίο ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης 
διέθετε ήδη από παλαιότερη προµήθεια. Συνεπώς το όποιο κέρδος της εταιρείας µας 
από τη συνεργασία µε το ∆ήµο Μεταµόρφωσης προέρχεται αποκλειστικά και µόνον 
από τις συνδροµητικές υπηρεσίες και όχι από την πώληση υλικού, µε αποτέλεσµα να 
µην είναι δυνατή περαιτέρω έκπτωση. 
Ε. Σε ότι αφορά τη σύγκριση της οικονοµική προσφοράς µας προς το ∆ήµο ∆ιονύσου 
µε άλλες προσφορές προς τρίτους φορείς, σας παραπέµπουµε στη συνεργασία µας µε 
τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Α∆Α: ΒΙΗΓΟΡΛΟ-Λ3Ν και 6Ν5ΨΟΡΛΟ-5ΞΤ), όπου η έκπτωσή µας 
στο σύνολο του έργου ανήλθε στο 83,56% επί του προϋπολογισµού του σχετικού 
διαγωνισµού.  
ΣΤ. Η παρ.1 του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «η κατακύρωση 
τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή». 
 
Με βάση τα ανωτέρω αιτιολογείται απόλυτα η έκπτωση που παρέχουµε επί των 
προσφεροµένων ειδών. Σε συνέχεια της παρούσας αναµένουµε πρόσκληση 
υπογραφής σύµβασης µε το ∆ήµο ∆ιονύσου για την ανάληψη του εν λόγω έργου, 
καθότι η εταιρεία µας αναδείχθηκε µειοδότης του σχετικού διαγωνισµού, πληρώντας 
στο ακέραιο όλες τις τεχνικές απαιτήσεις. 
 
Με την επιφύλαξη άσκησης κάθε κάθε νοµίµου δικαιώµατος.» 
 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω η Υπηρεσία µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. 11280/27-4-2016 
εισήγησή της πρότεινε την έγκριση των  Πρακτικών  No2/22-12-2015 & Νο3/11-01-
2016 και την  κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία «iLink Νέες Τεχνολογίες  Ε. 
ΒΛΑΧΟΣ – Π. ΖΗΚΟΣ Ο.Ε» µε ΑΦΜ 998984411, αντί του συνολικού ποσού των 
34.390,80€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% για τη προµήθεια του εξοπλισµού και 
τη συνδροµή 36µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων.  
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Με το αριθ. πρωτ. 10703/22-4-2016 έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 
προτείνει να προβεί η Οικονοµική Επιτροπή στην ακύρωση του υφιστάµενου 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων και στην επαναπροκήρυξή του, ενσωµατώνοντας το µεγαλύτερο 
πλήθος οχηµάτων του ∆ήµου, όπως προκύπτει από το αριθ. πρωτ. 7676/4-4-2016 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η ακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων και η 
επαναπροκήρυξή του µε νέα µελέτη, ενσωµατώνοντας το µεγαλύτερο πλήθος 
οχηµάτων του ∆ήµου.  
 
    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Ακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού 
δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων και εγκρίνει την επαναπροκήρυξή του µε νέα 
µελέτη, ενσωµατώνοντας το µεγαλύτερο πλήθος οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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