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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών 
πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του 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. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την 81/11.04.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας . 

5. Την από 19/04/2017 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
∆ιαφάνειας που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ006089491 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ006237268 
8. Την 130/23-05-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου 
∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 30.000,00 Ευρώ  µε χρέωση του ΚΑ  
10.7134.0004 µε τίτλο  «Προµήθεια συστήµατος αντιγράφων ασφαλείας (backup)»  
προϋπολογισµού έτους 2017 (Α.Α.Υ 555/2017, Α∆Α :72ΧΗΩ93-ΣΞΘ ) β)η  από 19/04/2017 
µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
της «Προµήθειας υλικού & λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής  ∆ήµου 
∆ιονύσου» 

9. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17996/1596/15.06.2017 διακήρυξη  
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 36451/08.11.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 130/23.05.2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«…Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου µε Αρ. Απόφασης 
∆ηµάρχου 1596 και Αρ. Πρωτ. 17996/15-6-2017 και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρέλαβε και αποσφράγισε το µοναδικό φάκελο προσφοράς που είχε κατατεθεί 
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εµπρόθεσµα στο Γρ. Πρωτοκόλλου του ∆ήµου από την εταιρία “HIPAC AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” µε αρ. πρωτ. 19635/29-6-2017. 
 
Στη συνέχεια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ανωτέρω διακήρυξη, η Επιτροπή προχώρησε στην 
αποσφράγιση των φακέλων των ∆ικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και στον έλεγχο 
των ∆ικαιολογητικών καθώς και στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς που υπέβαλε ο 
ενδιαφερόµενος. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 
 
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς και διαπίστωσε οτι η 
Οικονοµική Προσφορά έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και οτι το ύψος 
της είναι  χαµηλότερο του προϋπολογισµού της διακήρυξης.  
 
Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά της ενδιαφερόµενης εταιρίας 
“HIPAC AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και προτείνει την ανάθεση σε αυτήν της 
προµήθειας ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ σύµφωνα µε την προσφορά που κατέθεσε και σύµφωνα µε την µελέτη της διακήρυξης 
στη συνολική τιµή των 29.400,00€ 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…» 

 
 

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

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 

 
2.- Την ανακήρυξη της εταιρείας   «HIPAC AEBE Συστήµατα Οργανώσεως & 
Πληροφορική»ς µε ΑΦΜ. 094472691 ΦΑΕ: ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου για την 
«προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου» 
και µέχρι το ποσό των 29.400,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά 
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισµού . 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
2) Οικονοµική Προσφορά 
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


