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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 16/01/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 2147 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία                                                                                                     
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 
                                                              

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 

& ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) 
Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Έχοντας υπόψη : 
 
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:  
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.

gov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

04/07/2017 05/07/2017 
 

27/07/2017 
Ωρα 15:00 

 
 

8. Την αριθµ  300/07-11-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. σύµφωνα 
µε την οποία  η εταιρία «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 ανακηρύχθηκε 
ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης.  

9. Την από 16/11/2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προς την εταιρεία LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ. Η πρόσκληση απεστάλη ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ.  

10. Την από 17/11/2017 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

11. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 38295/21-11-2017 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 
έντυπη µορφή).  

12. Το Πρακτικό  Ν.ο3 (1580/10-01-2018) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό Νο3 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «…Στον Άγιο 

Στέφανο, στις 24/11/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30µµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο της 
διενέργειας του υπ. αριθµ. 43436 ηλεκτρονικού διαγωνισµού 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€. Με το Πρακτικό Νο2 της  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε 
την ανάδειξη της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», µε συνολικό ποσό προσφοράς 49.286,75€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 61.115,57€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Με την υπ΄αριθ. 300/7-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στις 16-
11-2017 στην εταιρεία «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε επισυναπτόµενη την απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών, τα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη σχετική διιακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ο προσωρινός 
ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 17-11-2017 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε 
έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  21-11-2017 (αρ. πρωτ. 38295). Συνεπώς, η 
κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Η Επιτροπή προχώρησε στις 24-11-2017 και ώρα 12:32µµ στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που 
βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ∆Σ (τρία 
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δικαιολογητικά),ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ (έξι δικαιολογητικά), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Επίσης η Επιτροπή 
προχώρησε στις 24-11-2017 και στην  αποσφράγιση του µε αρ. πρωτ. 38295/21-11-2017 φακέλου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, και διαπίστωσε οτι τα δικαιολογητικά που 
περιέχονται σε αυτόν ήταν ίδια µε  αυτά που είχαν υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της 
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη 
µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των 
ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη 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», µε συνολικό 
ποσό προσφοράς 49.286,75€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 61.115,57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Στο 
σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα……..» 

 
Το πρακτικό Νο 3 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 του Πρακτικού  Νο3. 1580/10-1-2018 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€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού  αναδόχου  καθώς η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

  ΜΕ∆ 

Συν. 

1. Το Πρ της Ε∆ Νο 3(1580) /10-1-

2018 

 

 Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης  

 
 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Άγιος Στέφανος, 10/1/2018 
Αρ. Πρωτ.: 1580 

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 
29 & Αθ. ∆ιάκου 

  

 
145 65, Άγιος 
Στέφανος 

  

Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου 1775 / Αρ. Πρωτ. 19878/3-7-2017) 
 

Στον Άγιο Στέφανο, στις 24/11/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30µµ, συνεδρίασε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο της διενέργειας του υπ. 
αριθµ. 43436 ηλεκτρονικού διαγωνισµού 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€. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Τσέλιος Παναγιώτης 

2. Τακτικό Μέλος Μαντόπουλος Σπυρίδων 

3. Τακτικό Μέλος Τσινικάλη Ελένη 

 
 
Με το Πρακτικό Νο2 της  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε συνολικό ποσό προσφοράς 49.286,75€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 
61.115,57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Με την υπ΄αριθ. 300/7-11-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στις 16-11-2017 στην 
εταιρεία «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
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ηλεκτρονική πρόσκληση, µε επισυναπτόµενη την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στη σχετική διιακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 
τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 
αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 17-11-2017 το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  21-
11-2017 (αρ. πρωτ. 38295). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 24-11-2017 και ώρα 12:32µµ στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα 
ακόλουθα: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ∆Σ (τρία δικαιολογητικά) 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ (έξι δικαιολογητικά) 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις 24-11-2017 και στην  αποσφράγιση του µε αρ. πρωτ. 
38295/21-11-2017 φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, και 
διαπίστωσε οτι τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν ήταν ίδια µε  αυτά που είχαν 
υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη 
και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη 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», 
µε συνολικό ποσό προσφοράς 49.286,75€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 61.115,57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Τσέλιος Παναγιώτης  

 

 

 

1) Μαντόπουλος Σπυρίδων 

 

 

2) Τσινικάλη Ελένη 

 
Για την ακρίβεια των υπογραφών,  
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
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Επωνυµία Προµηθευτή: LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Α/Α Συστήµατος: 43436 

Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθµός Προσφοράς: 69305 
 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Πίνακας Υπολογισµού 
Προσφοράς.pdf 

ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   Η Οικονοµική Προσφορά 
συντάσσεται µε βάση το 
αναγραφόµενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  τιµής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα I της διακήρυξης 
καθώς και στο Παράρτηµα III 
(υπόδειγµα οικονοµικής 
προσφοράς) 
 
Α. Τιµές 
Η τιµή της παρεχόµενης 
υπηρεσίας δίνεται  σε 
Ποσοστό % έκπτωσης . 
[Εφόσον στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα 
οικονοµικής προσφοράς του 
ΕΣΗ∆ΗΣ δεν µπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό 
έκπτωσης, για λόγους 
σύγκρισης των προσφορών 
από το σύστηµα, στην ως άνω 
ηλεκτρονική φόρµα, οι 
συµµετέχοντες θα 
συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή, µε τρία 
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) 
που προκύπτει µετά την 
αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν 
από την ως άνω τιµή 

ΝΑΙ Προσκοµίζεται η 
οικονοµική προσφορά 

της επιχείρησης 
σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο 

Παράρτηµα Ι και ΙΙΙ της 
διακήρυξης. 

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
αναφοράς για τις αντίστοιχες 
προς παροχή υπηρεσίες. 
Καθώς η οικονοµική 
προσφορά, δηλαδή το 
προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έµµεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελλο 
&#8220;οικονοµική 
προσφορά στην ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του, σε 
µορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραµµένο και 
συµπληρωµένο µε το  
αναγραφόµενο ποσοστό 
έκπτωσης το υπόδειγµα της 
οικονοµικής προσφοράς του 
Παραρτήµατος  III της 
παρούσας διακήρυξης) σε 
µορφή pdf.] επισυνάπτεται 
στην παρούσα διακήρυξη.] 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και µε 
τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης. 
 
Οι προσφερόµενες τιµές είναι 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται 
 
 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 
(€) Α/Α 

Α/Α 
Γραµ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 38112100-4  
Προµήθεια 
συσκευής GPS 
αυτοκινήτου µε  
σύστηµα 
αναγνώρισης 
οδηγού 

Τεµάχιο 105 135 14.175,00 24 3.402,00 17.577,00 

2  2 38112100-4  
Εγκατάσταση 
συσκευής GPS 

Τεµάχιο 105 27 2.835,00 24 680,40 3.515,40 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 
(€) Α/Α 

Α/Α 
Γραµ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

αυτοκινήτου 
3  3 38112100-4  

Προµήθεια rfid 
tags ή ανάλογου 
συστήµατος 
ταυτοποίησης  

Τεµάχιο 105 4.05 425,25 24 102,06 527,31 

4  4 38112100-4  
Συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας 

Τεµάχιο 5 135 675,00 24 162,00 837,00 

5  1 64212000-5  
Συνδροµή  
τηλεπικοινωνιακή
ς σύνδεσης 
οχηµάτων 

Τεµάχιο 2 8835.75 17.671,50 24 4.241,16 21.912,66 

6  1 38112100-4  
Προµήθεια 
λογισµικού 

Τεµάχιο 1 8760 8.760,00 24 2.102,40 10.862,40 

7  2 38112100-4   
Προµήθεια 
υπολογιστών 

Τεµάχιο 5 730 3.650,00 24 876,00 4.526,00 

8  3 38112100-4  
Εγκατάσταση 
λογισµικού και 
υπολογιστών, 
παραµετροποίηση 
κι εκπαίδευση 
χρηστών 

Τεµάχιο 1 1095 1.095,00 24 262,80 1.357,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 49.286,75  11.828,8
2 

61.115,57 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 49.286,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  
ΕΥΡΩ και ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ. 

 
 


