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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 26ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης
Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.27996/06.10.2017 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 οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αντύπας Γεώργιος,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών
στη συνεδρίαση είναι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κακάτσιος, Μακρής, Συρίγου και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 317/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού (ΙΙΙΙ) Επτριπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσμαστος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου» (Α.Μ.
ΠΛΗΡ.5/2017)
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 14ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 9.10.2017 Πρακτικό ΙΙΙΙ της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, σχετικά με την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017), το
οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΙΙI) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στο Δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε σήμερα 9.10.2017 και ώρα 10.00 π.μ., η επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την 125/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το
Ν. 4412/2016 προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών του μειοδότη
σχετικά με 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. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σταύρος, τακτικό μέλος
Με το από 13.9.2017 πρακτικό (ΙΙΙ) η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας MASTER
A.E. ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ’ αριθ. 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία MASTER A.E. ηλεκτρονικά, η υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.27506/2017 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 27658/2017
αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο
οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε έλεγχο και μονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει η διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η
«Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου» στην εταιρεία MASTER A.E., στο ποσό των 39.208,80 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ηλιούπολη, 9.10.2017
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη: 1) Νικολάου Μαργαρίτα, τακτικό

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Μητσιώνης

2) Βαμβακούσης Σταύρος, τακτικό

(τ.υ.)
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 9.10.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 9.10.2017 Πρακτικό (ΙΙΙΙ) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
για την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017)
2. Κατακυρώνει την «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.5/2017) στην μειοδότρια
εταιρεία «Master A.E.» ανακηρύσσοντάς την ως οριστική ανάδοχο στο ποσό των 39.208,80 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την προσφορά της
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 317/2017 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

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.10.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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