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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..3/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..1ης/12-1-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..12η Ιανουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..375/8-1-2021..πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο: « Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας ίσης
με το διδακτικό έτος 2020-2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για τον
καθαρισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου
λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλωσίμων,
εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 28.493,48€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
 ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών υπογραφών” συνολικού
προϋπολογισμού 62.329,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Μέξη Ευάγγελου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης της αριθ. 47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791
2019-12-24) σύμβασης για την «Προμήθεια Συντήρησης, Αναβάθμισης, Τεχνικής
Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1
περ. γ’ του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
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ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την DALCOCHCHEM A.B.E.E.Φ.Α
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.ΕΦ.Α” για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων
οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία ΜΕΚΕ Χ. ΚΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ
ΕΕ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ -ΒΟΤΑΝΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ”
για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τη Δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων, η οποία θα
διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία METRO σε συνεργασία
με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), για την ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου»
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτημα της κ. Ανεζάκη-Γκαϊντέ Αθανασίας περί καταβολής αποζημίωσης
για ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 11ο: «Σύναψη σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από τα διόδια “Αφιδνών” για το
έτος 2021».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της
30ης Οκτωβρίου 2020 για την ανάθεση του έργου με συμφωνία - πλαίσιο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού
2.419.354,84 € (πλεον ΦΠΑ 24%)».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Φώτος Βασίλειος
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 3/2021
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια
υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και
ψηφιακών
υπογραφών”
συνολικού
προϋπολογισμού
62.329,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
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Έχοντας υπόψη:


Την υπ’ αριθ. 469/1011-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό 27464/03-11-2020 Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι για
την “Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών υπογραφών ” συνολικού
προϋπολογισμού 62.329,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ οι παρακάτω εταιρίες
ως εξής:
 HIPAC AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως προσωρινό
ανάδοχο για την ομάδα Α’ με τελική προσφερόμενη τιμή 38.117,60 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 inDigital
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
&
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ως προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα Β’,
με τελική προσφερόμενη τιμή 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 HEURISTICS, Παπαδάτος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την
ομάδα Γ’, με τελική προσφερόμενη τιμή 9.272,28 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%
καθώς οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά οι πλέον συμφέρουσες για το Δήμο
Διονύσου.

Τις από 18/11/2020 προσκλησεις της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, οι
οποίες κοινοποιήθηκαν με e-mail για να προσκομίσουν οι προσωρινοί ανάδοχοι τα
προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα
ημερών.
 Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 29547/23-11-2020 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
της εταιρείας HEURISTICS, Παπαδάτος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 29757/25-11-2020 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
της εταιρείας inDigital ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
 Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 29753/25-11-2020 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
της εταιρείας HIPAC AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 38451/24-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 411/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
«…..Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 Την με αρ. πρωτ. 24049/2593/02-10-2020 προκήρυξη του Δήμου Διονύσου,
 την με αριθμό 469/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο. 1 της Επιτροπής,
 Τους φακέλους με αρ. πρωτ. 29547/23-11-2020 της εταιρίας Heuristics,
29757/25-11-2020 της εταιρίας InDigital και 29753/25-11-2020 της εταιρίας
HIPAC AEBE, με τα οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
διαγωνισμού κατόπιν των με αρ. Πρωτ. 29108/18-11-2020, 29109/18-11-2020
και 29110/18-11-2020 αντίστοιχων προσκλήσεων της Επιτροπής,
Προέβη στην αποσφράγιση και την μονογραφή όλων των εγγράφων και
διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των τριών προσωρινών
αναδόχων είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί
η προμήθεια για την:
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Ομάδα Α στην εταιρία HIPAC AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ομάδα Β στην εταιρία inDigital ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ομάδα Γ στην εταιρία HEURISTICS, Παπαδάτος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα….”
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για:
1.Την έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 38451/24-12-2020 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
2.Την ανακήρυξη ως οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια
υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και ψηφιακών υπογραφών ” συνολικού προϋπολογισμού 62.329,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τις παρακάτω εταιρίες ως εξής:
 HIPAC AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως οριστικό

ανάδοχο για την ομάδα Α’- Είδη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
(Υπολογιστές, Εκτυπωτές, οθόνες κλπ), με τελική προσφερόμενη τιμή
38.117,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 inDigital
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
&
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ως οριστικό ανάδοχο για την ομάδα Β’Ψηφιακές Υπογραφές, με τελική προσφερόμενη τιμή 3.720,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 HEURISTICS, Παπαδάτος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ως οριστικό ανάδοχο για την
ομάδα Γ’- Τηλεπικοινωνιακό Υλικό (Κάρτες Μετατροπής Τηλεφωνικού
Σήματος, Τηλέφωνα Voip και Εργασίες Παραμετροποίησης), με τελική
προσφερόμενη τιμή 9.272,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
καθώς οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά οι πλέον συμφέρουσες για το Δήμο
Διονύσου.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις υπ’ αριθ. 411/2020 469/2020 ΑΟΕ.
 Την με αρ. πρωτ. 24049/2593/02-10-2020 προκήρυξη του Δήμου Διονύσου.
 Τα 27464/03-11-2020 Νο1 και 38451/24-12-2020 Νο2 Πρακτικά της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.
 Τις με αρ. Πρωτ. 29108/18-11-2020, 29109/18-11-2020 και 29110/18-11-2020
προσκλήσεις της Επιτροπής.
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 Τους φακέλους με αρ. πρωτ. 29547/23-11-2020 της εταιρίας Heuristics,
29757/25-11-2020 της εταιρίας InDigital και 29753/25-11-2020 της εταιρίας
HIPAC AEBE.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. Πρωτ. 38451/24-12-2020 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού “Προμήθεια υπολογιστών,
εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και
ψηφιακών
υπογραφών”
συνολικού
προϋπολογισμού
62.329,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
2.Ανακηρύσσει ως οριστικούς ανάδοχους του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια
υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και ψηφιακών υπογραφών” συνολικού προϋπολογισμού 62.329,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τις παρακάτω εταιρίες ως εξής:
 HIPAC AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως οριστικό

ανάδοχο για την ομάδα Α’- Είδη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
(Υπολογιστές, Εκτυπωτές, οθόνες κλπ), με τελική προσφερόμενη τιμή
38.117,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
 inDigital

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
&
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ως οριστικό ανάδοχο για την ομάδα Β’Ψηφιακές Υπογραφές, με τελική προσφερόμενη τιμή 3.720,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

 HEURISTICS, Παπαδάτος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ως οριστικό ανάδοχο για την

ομάδα Γ’- Τηλεπικοινωνιακό Υλικό (Κάρτες Μετατροπής Τηλεφωνικού
Σήματος, Τηλέφωνα Voip και Εργασίες Παραμετροποίησης), με τελική
προσφερόμενη τιμή 9.272,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
καθώς οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά οι πλέον συμφέρουσες για το Δήμο
Διονύσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Φώτος Βασίλειος
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6.Τσεβάς Χρήστος

ΑΔΑ: 6ΗΛΧΩ93-Λ7Ν

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

