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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..7/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Ιανουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. 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. 
.3336/25-1-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου 
θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ 
Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια 
Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».  
� ΘΕΜΑ 4ο:«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».  

ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
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17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
άλατος».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού 
και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».  
ΘΕΜΑ 10ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου 
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και 
την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».  
ΘΕΜΑ 12ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε βάρος 
αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 
πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία ανατροπής την 
31/12/2017». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της 
Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου 
ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   3. Καρασαρλής Αναστάσιος 
4. Στάικος Θεόδωρος      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..7/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο:«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».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
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:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
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ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 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 
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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 
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. 
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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.  
 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� 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  
� την 81/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� την αριθ. 148/12-06-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την αριθµ   186/11-07-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

διευκρινήσεις σχετικά µε τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
� Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19878/1775/03-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  
� Την αριθµ  300/07-11-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
� Την από 16/11/2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προς την εταιρεία LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.  
� Την από 17/11/2017 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
� Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 38295/21-11-2017 δικαιολογητικά κατακύρωσης 

(σε έντυπη µορφή).  
� Το Πρακτικό  Ν.ο3 (1580/10-01-2018) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3. 1580/10-1-2018 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 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ µε έδρα στο ∆ήµο Θέρµης, Balcan Center 9ο ΧΛΜ 
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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 οριστική  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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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