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από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20632/19.7.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 6. Καλούδης
Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Συρίγου και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 233/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Ι για την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.
ΠΛΗΡ.5/2017).
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 14ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 10.7.2017
Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου
Ηλιούπολης» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017), το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ (I) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο Δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε σήμερα 10.7.2017 και ώρα 11.00 μ., η επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την 125/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.
4412/2016 προκειμένου να διεξάγει τη δημοπρασία και να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 18038/27.6.2017 διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε προσηκόντως στην
εφημερίδα: Αμαρυσία, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου
Ηλιούπολης» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Γεώργιος, τακτικό μέλος, πρόεδρος
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαργαρίτα, τακτικό μέλος
3. ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ Ιωάννα, αναπληρωματικό μέλος
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O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών και η επιτροπή άρχισε
την παραλαβή των προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, και ώρα 11.00 π.μ. όπως ορίζεται στη
διακήρυξη, ο Πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν μέχρι εκείνη την ώρα είναι οι εξής:
Α/Α
1

Συμμετέχοντες
INTELLI SOLUTIONS A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Εκπροσώπηση

Στοιχεία ταυτότητας/παραστατικού

ΤΖΙΩΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΖΙΩΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ν.109818

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ-ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡ.

Γ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜ 541531

2

In Digital

3

Cosmos Business System

4

Γεωαναλυση Α.Ε.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ

ΑΕ 138428

5

Master A.E.

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ρ 118375

6

MODUS Software

ΠΡΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΕ 258547

7

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

8

HIPAC A.E.

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Π.ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

ΑΖ 505397

Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψει το Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθ. οικ. 18038/27.6.2017
διακήρυξη προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ανωτέρω ανώνυμες εταιρείες.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:


Εταιρεία Νο 1: η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω εταιρείας ισχύει μέχρι τις 31.12.2017, και αντιτίθεται
στο άρθρο 9 παρ. 4 της διακήρυξης



Εταιρεία Νο 2: γίνονται αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής



Εταιρεία Νο 3: Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι υπογεγραμμένες όλες οι σελίδες του ΤΕΥΔ, αντίθετα στο
άρθρο 15 παρ. Γ της διακήρυξης (διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι υπογραφές όλων μόνο στην τελευταία
σελίδα του ΤΕΥΔ)



Εταιρεία Νο 4: Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι υπογεγραμμένες όλες οι σελίδες του ΤΕΥΔ, αντίθετα στο
άρθρο 15 παρ. Γ της διακήρυξης (διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι υπογραφές όλων μόνο στην τελευταία
σελίδα του ΤΕΥΔ)



Εταιρεία Νο 5: γίνονται αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής



Εταιρεία Νο 6: Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι υπογεγραμμένες όλες οι σελίδες του ΤΕΥΔ, αντίθετα στο
άρθρο 15 παρ. Γ της διακήρυξης (διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπογραφές μόνο στην τελευταία σελίδα)



Εταιρεία Νο 7: η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω εταιρεία ισχύει μέχρι 31.12.2017 και αντιτίθεται στο
άρθρο 9 παρ. 4 της διακήρυξης



Εταιρεία Νο 8: γίνονται αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η επιτροπή:

1. Αποδέχεται τη συμμετοχή των εταιρειών Νο 2, Νο 5 και Νο 8 στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού
2. Αποκλείει τις εταιρείες Νο 1 και Νο 7 από τη συνέχεια του διαγωνισμού (λόγω των εγγυητικών επιστολών
τους, οι οποίες ισχύουν μέχρι 31.12.2017 και αντιτίθεται στο άρθρο 9 παρ. 4 της διακήρυξης)
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3. Ζητά από τις εταιρείες Νο 3, Νο 4 και Νο 6, διευκρινιστική με βάσει το υπ’ αριθ. πρωτ. 19325/10.7.2017
έγγραφό της.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη της τα υπ’ αριθ.
πρωτ. 19597/2017, 19600/2017 και 20336/2017 διευκρινιστικά υπομνήματα των εταιρειών: 1)
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε., 2) MODUS SOFTWARE A.E. και 3) COSMOS BUSINESS SYSTEM – αντίστοιχα – και
ξεκινώντας τον έλεγχο των υπομνημάτων διαπίστωσε τα εξής:


Εταιρεία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.: από την εξέταση του υπομνήματος διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο από όλα τα μέλη του Δ.Σ., εξουσιοδοτούν τον
υπογράφοντα Σαββίδη Γεώργιο, να υπογράφει και να μονογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της
προσφοράς



Εταιρεία MODUS SOFTWARE: από την εξέταση του υπομνήματος διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο όλα τα μέλη του Δ.Σ., εξουσιοδοτούν τον γενικό
διευθυντή κ. Πραγγίδη Ιωάννη, να υπογράφει και να μονογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της
προσφοράς



Εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEM: από τη εξέταση του υπομνήματος διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο όλα τα μέλη του Δ.Σ., εξουσιοδοτούν τον
πρόεδρο Δάφνη Δημήτριο, να υπογράφει και να μονογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της προσφοράς
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχθεί τη συμμετοχή των ανωτέρω εταιρειών στο επόμενο

στάδιο του διαγωνισμού.
Ως εκ τούτου, η επιτροπή προτείνει:
1. Τη συμμετοχή των εταιρειών


In Digital



Cosmos Business System



ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.



Master A.E.



MODUS Software



HIPAC A.E.

στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού
2. Αποκλείει τις εταιρείες INTELLI SOLUTIONS A.E. και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.E. από τη συνέχεια του
διαγωνισμού (λόγω των εγγυητικών επιστολών τους, οι οποίες ισχύουν μέχρι 31.12.2017 και αντιτίθεται
στο άρθρο 9 παρ. 4 της διακήρυξης)
Ηλιούπολη, 20.7.2017
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη: 1) Νικολάου Μαργαρίτα, τακτικό

Γιώργος Μητσιώνης

2) Σουλτάνου Ιωάννα, αναπληρωματικό
(τ.υ.)
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και το από 10.7.2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται το από 10/7/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Νο Ι) σχετικά με την
«Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017)
2. Εγκρίνει το από 10/7/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Νο Ι) σχετικά με την
«Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 233/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.7.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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