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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..300/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23ης/7-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
..35972/3-11-2017.. 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∆: «Ακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (5.652,00 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 98.623,40 €, συµπ/νου ΦΠΑ. και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την οµάδα Β 
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και 
λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπηρεσιών καθαριότητας (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής –υπόγειων κάδων)»  
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ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0  
2)Έγκριση αποδέσµευσης ποσών από τους Κ.Α. 15.7135.00012 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 
Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και 15.7135.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» και  
3) Έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση των 
όρων της µελέτης και σε συνέχεια και των όρων της διακήρυξης»  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υδατοδεξαµενών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Πρακτική & 
Θεωρητική Κατάρτιση σε Θέµατα Οδικής Συµπεριφοράς Οδηγών Οχηµάτων 
του ∆ήµου» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και του συστήµατος 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 - CPV 79132000-
8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης»  Α∆ΑΜ: 17REQ002186156 β) της σχετικής 
Μελέτης 3/2017 του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και γ) της διαδικασίας»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Συµβούλου µε τίτλο «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στρατηγικής διαχείρισης σε θέµατα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο ∆ήµο 
∆ιονύσου – Smart and Green Cities». - CPV 79411000-8, Α∆ΑΜ: 
17REQ002188654 β) της σχετικής µελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης 
της  σύµβασης»  
ΘΕΜΑ 18ο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2017». 
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ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Μελέτη τροποποίησης τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 23ο: «1. Έναρξη διαδικασίας για την παράδοση παραλαβή του 
∆ηµοτικού Περιπτέρου στη ∆Κ Σταµάτας λόγω λήξης της σύµβασης. 2. Λήψη 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.500,00 € για 
την «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την  υποστήριξη του ∆ήµου στις 
αρµόδιες υπηρεσίες για ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων», 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες µελέτες του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 25.7312.0063 των 
εξόδων ο.ε 2017 µε την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017»». 
 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε(5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης, Κριεµάδης, Καρασαρλής(αναπληρωµατικό 
µέλος) και Στασινοπούλου(αναπληρωµατικό µέλος) προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..300/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 98.623,40 €, συµπ/νου ΦΠΑ. και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 

την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. την 81/2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. την αριθµ   148/12-06-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης, στους Κ.Α. 10.7134.0006 «Προµήθεια εξοπλισµού  
λογισµικού διαχείρισης  στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων )» 
σχετική πίστωση 72.843,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%  του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους  2017  του ∆ήµου (ΑΑΥ 
573/2017)και ii) 00.6453.0005 «Συνδροµή δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων ∆ήµου» σχετική πίστωση 25.779,60 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α 24%  του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους  2017  του ∆ήµου 
(ΑΑΥ 574/2017)  β) η από 19/04/2017 Μελέτη του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και γ) οι 
όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού . 

6. την αριθµ   186/11-07-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
διευκρινήσεις σχετικά µε τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

7. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19878/1775/03-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 43436) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

04/07/2017 05/07/2017 
 

27/07/2017 
Ωρα 15:00 

 
Την ∆ευτέρα στις  04/09/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια υλικού 
και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού 
παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης 
δελτίων κίνησης»» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 148/2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
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4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις 
εξής εταιρίες: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 
LINK TECHNOLOGIES 
ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

27/07/2017 14:46:45 

 

8. Το Πρακτικό  Ν.ο1 (31772/06-10-2017) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό 
Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: «……Στον Άγιο Στέφανο, στις 4/9/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 43436 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ. 19878/3-7-17, για την 
ανάθεση της προµήθειας υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και 
υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
79.535,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 19.088,40€ ήτοι συνολικής δαπάνης 98.623,40€.Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ. 19878/3-7-17 για την ανάθεση της εν λόγω 
προµήθειας και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 43436. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 27/7/2017 και ώρα 15:00µµ. Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 19895/3-7-17 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης προς την επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης η 4/9/2017 και ώρα 11:00πµ. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 43436 και 
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία (1) προσφορά, από τον ακόλουθο προµηθευτή:   

Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  

LINK TECHNOLOGΙES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

27/07/2017 14:46:45  
 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος 
«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγιστεί  
σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: 

Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 
συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. 
Έντυπης Υποβολής  

LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

69305 22867/31-7-2017 

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής του συµµετέχοντα, διακόπηκε η συνεδρίαση. Η επιτροπή συνέχισε τη 
συνεδρίαση στις 28/9/2017 προκειµένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της 
υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η οικεία διακήρυξη. Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα 
αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς.  
Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η επιτροπή έκρινε αναγκαίο να υποβάλλει στον ενδιαφερόµενο προµηθευτή 
διευκρινιστική ερώτηση σχετικά µε την υποβληθείσα τεχνική προσφορά. Μετά την υποβολή της διευκρινιστικής ερώτησης 
µέσω του συστήµατος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η επιτροπή διέκοψε εκ νέου τη συνεδρίασή 
της.  
Η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 6/10/2017 προκειµένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
λαµβάνοντας υπόψη και την απάντηση που υπέβαλλε ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής στην παραπάνω διευκρινιστική ερώτηση 
µέσω του συστήµατος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. Από την αξιολόγηση αυτή, προέκυψε  οτι 
και η τεχνική προσφορά είναι πλήρης και σύµφωνη µε την σχετική µελέτη της διακήρυξης. 
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Ως εκ τούτου, η  επιτροπή κάνει δεκτή µέχρι το στάδιο αυτό την υποβληθείσα προσφορά και  προχωρά στο επόµενο 
στάδιο της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών που θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 10/10/17 και ώρα 11:30πµ.   
 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 
06/10/2017 και ώρα 14:52:15 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

9. Το Πρακτικό  Ν.ο2 (33031/17-10-2017). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά 
τον έλεγχο  των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : 
«….Στον Άγιο Στέφανο, στις 10/10/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 43436 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ. 19878/3-7-
17, για την ανάθεση της προµήθειας υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης 
συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 79.535,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 19.088,40€ ήτοι συνολικής δαπάνης 98.623,40€. Η επιτροπή αφού 
έλαβε υπόψη της τη διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ. 19878/3-7-17 για την 
ανάθεση της εν λόγω προµήθειας και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :Ο 
διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 43436. Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών είχε ορισθεί για τις 10/10/2017 και ώρα 11:30πµ.Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 43436 και διαπίστωσε ότι οι οικονοµικές προσφορές του διαγωνισµού 
ήταν χαρακτηρισµένες από το σύστηµα ως «κλειδωµένες».Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας 
δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου 
να αποσφραγισθεί η οικονοµική προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και 
συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονοµική 
προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε α/α 
προσφοράς συστήµατος «69305» ήταν εντός προϋπολογισµού, µε συνολικό ποσό προσφοράς 49.286,75€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 
61.115,57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1) το ισχύον νοµικό πλαίσιο2) τις αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 148/2017 και 186/2017.3) τη διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 
1775 και Αρ. Πρωτ. 19878/3-7-174) την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή,προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την 
κατακύρωση του διαγωνισµού για την «προµήθεια υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού 
παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης»  στην εταιρία, «LINK TECHNOLOGIES 
ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «69305», µε συνολικό ποσό 
προσφοράς 49.286,75€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 61.115,57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%........» 

 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί 
έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με 
τη κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά 
πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση των Πρακτικών Νο1. 31772/06-10-2017 & Νο2. 33031/17-
10-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ µε ΑΦΜ 999717109 ∆ΟΥ 
ΦΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ  . µε έδρα στο ∆ήµο Θέρµης  , Balcan Center 
9ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Θέρµης  Τ.Κ. 57001,  τηλ: 2310-383403, e-
mail:labrina @link-tech.gr µε προσφερόµενη τιµή 61.115,57€ 
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συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως προσωρινού αναδόχου  καθώς 
η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

� Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

� Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

� Την αριθ. 81/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

� τις αριθ. 148/12-06-2017 και 186/11-7-2017 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 19878/1775/03-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
� Τα πρακτικά Νο1 και Νο2 της Ε∆.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1. 31772/06-10-2017 & Νο2. 33031/17-10-
2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ µε ΑΦΜ 999717109 ∆ΟΥ ΦΑΕΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ µε έδρα στο ∆ήµο Θέρµης, Balcan Center 9ο ΧΛΜ 
Θεσσαλονίκης –Θέρµης  Τ.Κ. 57001,  τηλ: 2310-383403, e-mail:labrina 
@link-tech.gr µε προσφερόµενη τιµή €61.115,57 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως προσωρινή ανάδοχο καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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