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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: :  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού και λογισµικού 
αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  328/21.11.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός στην επιχείρηση  «HIPAC ΑΕΒΕ Συστήµατα οργανώσεως & Πληροφορικής» 
ως προσωρινός ανάδοχος και µέχρι το ποσό των  29.400,00€  συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ  

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 40266/4.12.2017 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης έως 15.12.2017. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 38831/24.11.2017 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 41621/13.12.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 130/2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο : 

 
 «…Με το µε αρ. πρωτ. 36451/8-11-1017 πρακτικό διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, η 
επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ενδιαφερόµενης εταιρίας “HIPAC AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ως προσωρινού αναδόχου. 
 
Με την υπ΄αριθ. 328/21-11-2017 απόφασή της, η  Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το ανωτέρω 
πρακτικό και ανακήρυξε την εταιρία “HIPAC AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ως 
προσωρινό ανάδοχο. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η ανωτέρω εταιρία κλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 40266/4-12-1017 e-mail της  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει έως την 
Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 10:00, τα προβλεπόµενα σύµφωνα µε την διακήρυξη, 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός σφραγισµένου φακέλου. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εµπρόθεσµα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου τον µε αρ. 
πρωτ. 41621/13-12-1017 σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών.  
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον 
έλεγχο της πληρότητας των εξής δικαιολογητικών που προσκοµίσθηκαν µέσα σε αυτόν: 
 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και µελών ∆Σ 
2. Φορολογική Ενηµερότητα  
3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα  
4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου-Εφετείου 
5. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
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6. Ένορκη Βεβαίωση 
7. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ 
8. ΦΕΚ σύστασης 2119/18-5-1995 
9. Καταστατικό - ΦΕΚ τροπ/σεων καταστατικού 6344/3-8-1999, 7086/8-7-2003, 12721/16-

12-05, 14582/21-12-2009, 95/16-01-2015 
10. ΓΕΜΗ - Εκπροσώπησης 54427/23-7-2015 
11. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

 
Τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρία “HIPAC AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”. 
 
Στο σηµείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.…» 
 

5. Το άρθρο 117 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπου η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.  

 
 

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

1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο2/01.12.2017  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «HIPAC AEBE Συστήµατα Οργανώσεως & 
Πληροφορικής» µε ΑΦΜ. 094472691 ∆ΟΥ: Αθηνών µε έδρα επί της οδού Ευρυδάµαντος 53 
στην Αθήνα, ως οριστική ανάδοχο  για την προµήθεια υλικού και λογισµικού αναβάθµισης 
υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου µέχρι το ποσό των 29.400,00€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

Συνηµµένα:  
1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


