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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..409/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/22-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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.  ..35811/18-12-2015.. 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∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Booster» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και Επείγουσα Απευθείας 
Ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας». 
� ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, 
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»». 
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015  για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε 
αίθουσα του Κεντρικού ∆ηµαρχείου»» 
ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 
εφηµερίδων δηµοσίευσης προκηρύξεων». 
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση Βλάβης 
Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Στεφάνου» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€  για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και 
ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού σχολείου ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή 
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 43.911,00€  για την 
εκπόνηση υδραυλικής 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 14Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή 
για την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.2015». 
ΘΕΜΑ 16Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 17Ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 18Ο: «8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 19Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 20Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 21Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 22Ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση 
και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών 
προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 23Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών 
και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
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Ο ∆Σ κ. Στάικος αποχώρησε µετά τη ψήφιση για το κατεπείγον του εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 409/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων». 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής 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. 
 
 Τη Τετάρτη 18/11/2015, 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. 
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  προσήλθαν και κατέθεσαν  
προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

1. ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. , 

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

3. Ε.ΒΛΑΧΟΣ-Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. , 

4. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 18/11/2015 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, την 18η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού (απόφαση 84/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)   
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� Καρακάση Αναστασίας      
� Αρβανίτη Βασιλικής, και  
� Θεοδοσιάδου Φωτεινής  

 
διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισµός (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 
2241 και αρ. πρωτ. 31743 / 10-11-2015) µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά που θα προκύψει από το 
άθροισµα του κόστους αγοράς του εξοπλισµού και του κόστους της ετήσιας 
συνδροµής για τρία έτη, για την ανάθεση της Προµήθειας εξοπλισµού δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων όπως αυτά προσδιορίζονται στην από 25/9/2015 µελέτη που 
συνέταξε το Γραφείο Πληροφορικής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, 
συνολικά για δώδεκα (12) µήνες, στο ποσό των 39.409,20ευρώ µε Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τους  Κ.Α.10.7134.0006 και Κ.Α.00.6453.0005 προϋπολογισµού ο.ε. 2015 
του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού (µέχρι τις 10:30π.µ.) προσήλθαν και 
κατέθεσαν  προσφορά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

5. ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. , 

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

7. Ε.ΒΛΑΧΟΣ-Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. , 

8. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 
Στις 10:30π.µ. έληξε ο χρόνος επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος 

άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και 
προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων και στην καταγραφή τους.  
          Κατόπιν, η επιτροπή έλεγξε και µονόγραψε τα δικαιολογητικά και από τον 
έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 

  1.η εταιρεία ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.  
α. προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ που ισχύει  «για είσπραξη 
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆,ΟΤΑ και ευρύτερο ∆ηµόσιο 
Τοµέα….» και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή για κάθε νόµιµη χρήση, ως 
όφειλε. 
β. στο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της εταιρείας δεν αναφέρει το ειδικό επάγγελµά  της, 
όπως απαιτείται από την παρ 5. του Άρθρου 4 της διακήρυξης. 
  
 2. η εταιρεία MCK SPARK SOFTWARE AND SYSTEMS A.E.κατέθεσε 
ασφαλιστικές ενηµερότητες του ΟΑΕΕ εκ των οποίων η µία δεν έφερε την απαραίτητη 
σφραγίδα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. (Η επιτροπή επικοινώνησε µε τον ασφαλιστικό 
φορέα και έλαβε γραπτώς την  διαβεβαίωσή του ότι η αρ. 1718080/02-11-2015 
βεβαίωση που εκδόθηκε από το Τµ ΟΑΕΕ Ζωγράφου είναι γνήσια και εκ παραδροµής 
δεν τέθηκε η στρογγυλή σφραγίδα).  
 
 3. η εταιρεία  Ε.ΒΛΑΧΟΣ-Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 
 
 4. η εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν προσκόµισε : 
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α. πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
β. πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, 
γ. η κατάθεση της προσφορά έγινε από µη νόµιµα εξουσιοδοτούµενο 
πρόσωπο. 

 
Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε ότι οι εταιρείες 

ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 

αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού και παρακαλούνται όπως 

παραλάβουν την Οικονοµική τους προσφορά.  

Ενώ οι εταιρείες MCK SPARK SOFTWARE AND SYSTEMS A.E.και Ε.ΒΛΑΧΟΣ-
Π.ΖΗΚΟΣ Ο.Ε. καλούνται την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 10:00π.µ. για την 
αποσφράγιση των Τεχνικών-Οικονοµικών Προσφορών.» 
 
 Το Πρακτικό Νο1 διαβιβάστηκε µε το αριθµ. πρωτ. 32997/23-11-2015 έγγραφο 
στους συµµετέχοντες και κατατέθηκε η αριθµ. πρωτ. 33060/24-11-2015 εµπρόθεσµη 
ένσταση της εταιρίας «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». 
 Στις 27/11/2015 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε την αριθµ. 84/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την έξεταση της ανωτέρω ένστασης.  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε τη Γνωµοδότηση της 27/11/2015 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε την οποία: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 27η  Νοεµβρίου 2015, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ., σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
αποτελούµενη από τους : 
� Καρακάση Αναστασία  , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
� Αρβανίτη Βασιλική ,  υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
� Θεοδοσιάδου Φωτεινή , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
ύστερα από την αριθ.  33060/24-11-2015  έγγραφη εµπρόθεσµη ένσταση της 
εταιρείας ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. που κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
  
 
Με το υπ’ αριθµ Νο.1 Πρακτικό της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποφάσισε τον 
αποκλεισµό των εταιριών : 
α.ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.  
β. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.  
 
Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκε η υπ΄ αριθµ 33060/24-11-2015 ένσταση 
της εταιρείας «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ». 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ  η ένσταση είναι εµπρόθεσµη και 
εξετάζεται στη συνέχεια.  
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Η Επιτροπή ∆ιενέργειας  κατά την καταγραφή και έλεγχο των ζητούµενων 
δικαιολογητικών  διαπίστωσε ότι : 
 
Η εταιρεία ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. : 

 
α. προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ισχύει αποκλειστικά «για 
την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ και 
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα συµπεριλαµβανοµένων και των εξαγωγικών επιτοκίων µε 
τον όρο της παρακράτησης ποσού ΜΗ∆ΕΝ(0,00)€ από κάθε ποσό που θα του/της 
καταβληθεί.» και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή για κάθε νόµιµη χρήση. Η 
παρούσα βεβαίωση δεν έγινε δεκτή γιατί  η έκφραση «ισχύει αποκλειστικά» που 
αναγράφετε πάνω στην βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ήταν δεσµευτική ως 
προς τη χρήση της. 
 
β. προσκόµισε το υπ.αριθµ.πρωτ. 107646.153418/5.11.2015 ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/Υπηρεσία ΓΕΜΗ το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία 
είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο, αλλά δεν πιστοποιεί τα επαγγελµατικά στοιχεία 
της εταιρείας ως όφειλε και όπως αναφέρει η εταιρεία στην ένστασή της. Στο άρθρο 
4Α παράγραφος 5 της διακήρυξης αναγράφεται η ανάγκη προσκόµισης 
πιστοποιητικού του οικείου Επιµελητηρίου(6µηνης έκδοσης) µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους  σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Όπως ορίζεται στην παράγραφο διευκρινήσεων 
επί των δικαιολογητικών κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 της προκήρυξης και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο 
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
 
Τέλος η  εταιρεία ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. αναφέρεται στην µη εγκυρότητα της 
ασφαλιστικής ενηµερότητας Ο.Α.Ε.Ε.  της εταιρείας MCK SPARK SOFTWARE AND 
SYSTEMS A.E.. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η εταιρεία MCK SPARK 
SOFTWARE AND SYSTEMS A.E. προσκόµισε έξι(6) βεβαιώσεις ασφαλιστικής 
ενηµερότητας Ο.Α.Ε.Ε.  για συµµετοχή σε διαγωνισµό εκ των οποίων η µία ενώ 
έφερε υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου, δεν έφερε τη σφραγίδα της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας. Η Επιτροπή θέλοντας να εξακριβώσει την έκδοση του συγκεκριµένου 
εγγράφου από τον Ο.Α.Ε.Ε.  επικοινώνησε µε τον ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) που 
την εξέδωσε. Με τη σειρά τους εκείνοι µας διαβεβαίωσαν µέσω email ότι η αρ. 
1718080/02-11-2015 βεβαίωση που εκδόθηκε από το Τµ ΟΑΕΕ Ζωγράφου είναι 
γνήσια και εκ παραδροµής δεν τέθηκε η στρογγυλή σφραγίδα.  
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Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
2) το άρθρο 4Α της προκήρυξης καθώς και τις ∆ιευκρινήσεις επι των ∆ικαιολογητικών 
3) την υποβληθείσα ένσταση (αρ. πρωτ. 33060/24-11-2015) 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την  απόρριψη  της  ένστασης της 
εταιρείας «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», για τους λόγους που αναπτύσσονται 
παραπάνω ». 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
1. Η έγκριση τoυ Πρακτικού Νο1/18-11-20015 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 
 
2. Την απόρριψη στο σύνολό της, της αριθµ. πρωτ. 33060/24-11-2015  ένστασης της 
εταιρίας «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», καθώς: 
 
α. προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ισχύει αποκλειστικά «για 
την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ και 
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα συµπεριλαµβανοµένων και των εξαγωγικών επιτοκίων µε 
τον όρο της παρακράτησης ποσού ΜΗ∆ΕΝ(0,00)€ από κάθε ποσό που θα του/της 
καταβληθεί.» και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή για κάθε νόµιµη χρήση. Η 
παρούσα βεβαίωση δεν έγινε δεκτή γιατί  η έκφραση «ισχύει αποκλειστικά» που 
αναγράφετε πάνω στην βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ήταν δεσµευτική ως 
προς τη χρήση της. 
 
β. προσκόµισε το υπ.αριθµ.πρωτ. 107646.153418/5.11.2015 ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/Υπηρεσία ΓΕΜΗ το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία 
είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο, αλλά δεν πιστοποιεί τα επαγγελµατικά στοιχεία 
της εταιρείας ως όφειλε και όπως αναφέρει η εταιρεία στην ένστασή της. Στο άρθρο 
4Α παράγραφος 5 της διακήρυξης αναγράφεται η ανάγκη προσκόµισης 
πιστοποιητικού του οικείου Επιµελητηρίου(6µηνης έκδοσης) µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους  σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Όπως ορίζεται στην παράγραφο διευκρινήσεων 
επί των δικαιολογητικών κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 της προκήρυξης και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο 
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
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Τέλος η  εταιρεία ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. αναφέρεται στην µη εγκυρότητα της 
ασφαλιστικής ενηµερότητας Ο.Α.Ε.Ε. της εταιρείας MCK SPARK SOFTWARE AND 
SYSTEMS A.E.. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η εταιρεία MCK SPARK 
SOFTWARE AND SYSTEMS A.E. προσκόµισε έξι(6) βεβαιώσεις ασφαλιστικής 
ενηµερότητας Ο.Α.Ε.Ε.  για συµµετοχή σε διαγωνισµό εκ των οποίων η µία ενώ 
έφερε υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου, δεν έφερε τη σφραγίδα της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας. Η Επιτροπή θέλοντας να εξακριβώσει την έκδοση του συγκεκριµένου 
εγγράφου από τον Ο.Α.Ε.Ε.  επικοινώνησε µε τον ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) που 
την εξέδωσε. Με τη σειρά τους εκείνοι µας διαβεβαίωσαν µέσω email ότι η αρ. 
1718080/02-11-2015 βεβαίωση που εκδόθηκε από το Τµ ΟΑΕΕ Ζωγράφου είναι 
γνήσια και εκ παραδροµής δεν τέθηκε η στρογγυλή σφραγίδα.  
 
3. Την έγκριση της Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.), 
από 27/11/2015. 
 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει τo Πρακτικό Νο1/18-11-20015 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων. 
 
2. Απορρίπτει στο σύνολό της, την αριθ. πρωτ. 33060/24-11-2015  ένσταση της 
εταιρίας «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», καθώς: 
 
α. προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ισχύει αποκλειστικά «για 
την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ και 
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα συµπεριλαµβανοµένων και των εξαγωγικών επιτοκίων µε 
τον όρο της παρακράτησης ποσού ΜΗ∆ΕΝ(0,00)€ από κάθε ποσό που θα του/της 
καταβληθεί.» και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή για κάθε νόµιµη χρήση. Η 
παρούσα βεβαίωση δεν έγινε δεκτή γιατί  η έκφραση «ισχύει αποκλειστικά» που 
αναγράφετε πάνω στην βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ήταν δεσµευτική ως 
προς τη χρήση της. 
 
β. προσκόµισε το υπ’ αριθ. πρωτ. 107646.153418/5.11.2015 ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
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ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/Υπηρεσία ΓΕΜΗ το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία 
είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο, αλλά δεν πιστοποιεί τα επαγγελµατικά στοιχεία 
της εταιρείας ως όφειλε και όπως αναφέρει η εταιρεία στην ένστασή της. Στο άρθρο 
4Α παράγραφος 5 της διακήρυξης αναγράφεται η ανάγκη προσκόµισης 
πιστοποιητικού του οικείου Επιµελητηρίου(6µηνης έκδοσης) µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους  σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Όπως ορίζεται στην παράγραφο διευκρινήσεων 
επί των δικαιολογητικών κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 της προκήρυξης και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο 
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
 
Τέλος η  εταιρεία ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. αναφέρεται στην µη εγκυρότητα της 
ασφαλιστικής ενηµερότητας Ο.Α.Ε.Ε. της εταιρείας MCK SPARK SOFTWARE AND 
SYSTEMS A.E.. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η εταιρεία MCK SPARK 
SOFTWARE AND SYSTEMS A.E. προσκόµισε έξι(6) βεβαιώσεις ασφαλιστικής 
ενηµερότητας Ο.Α.Ε.Ε.  για συµµετοχή σε διαγωνισµό εκ των οποίων η µία ενώ 
έφερε υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου, δεν έφερε τη σφραγίδα της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας. Η Επιτροπή θέλοντας να εξακριβώσει την έκδοση του συγκεκριµένου 
εγγράφου από τον Ο.Α.Ε.Ε.  επικοινώνησε µε τον ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) που 
την εξέδωσε. Με τη σειρά τους εκείνοι µας διαβεβαίωσαν µέσω email ότι η αρ. 
1718080/02-11-2015 βεβαίωση που εκδόθηκε από το Τµ ΟΑΕΕ Ζωγράφου είναι 
γνήσια και εκ παραδροµής δεν τέθηκε η στρογγυλή σφραγίδα.  
 
3. Εγκρίνει τη Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την 
προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων, από 27/11/2015. 
 
 
 

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

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

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

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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


