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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

Αρ. Πράξης:  275                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της 
Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω 
της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
30ηΠρ./30ηΣυν./16914/16-7-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με μόνιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη 
Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή 
Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 
5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6)Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 7)Γρίβα Ελένη , αναπληρωματικό μέλος.  
 Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος,  Τσομπάνογλου Φώτιος, Αλατσίδου 
Ελένη , τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
30ηΠρ./30ηΣυν./16914/16-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 

Κατά την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), ο οποίος και αποχώρησε στο 3ο θέμα της συνεδρίασης. 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος εισάγει  το - 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Λήψη απόφασης περί 
επικύρωσης ή μη του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 16861/16-7-2021 εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), με τίτλο: «Οικονομική 
Επιτροπή – Αρμοδιότητες» και ιδίως την παρ.1 περ. θ’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ.1 
του ν. 4735/2020 (Α’ 197), σύμφωνα με το οποίο μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι: 
«στ. αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 
σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 
και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.». 

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 4555/2018, του ν. 4605/2019, του ν. 4782/2021 και των 
λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

4. Την αριθ. πρωτ. 3315/11-02-2021 μελέτη, αρμοδίως συνταχθείσα από το Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν 
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 59.860,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(14.366,40), ήτοι συνολικής δαπάνης 74.226,40 ευρώ. Τα υπο προμήθεια είδη ταξινομούνται στους κάτωθι 
κωδικούς του Κοινού Λεξικού δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 30232100-5: Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 

 32342100-3: Ακουστικά κεφαλής 

 30121100-4: Φωτοαντιγραφικά 

 32413100-2: Δρομείς δικτύου 
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 32420000-3: Εξοπλισμός δικτύου 

 30213100-6: Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 

 30231310-3: Επίπεδες οθόνες 

 30191400-8: Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 

 50111100-7: Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων 
5. Την αριθ. πρωτ. 11202/17-05-2021 διακήρυξη του Δήμου, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.:  
21PROC008611677 2021-05-17. 

6. Την αριθ. πρωτ. 11235/17-05-2021  περίληψη διακήρυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Α5ΔΩΚΥ-4ΩΡ. 

7. Τα από 27/05/2021, 14/06/2021 και 18/06/2021 πρακτικά διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
(αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 
προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

8. Το αριθ. πρωτ. 13777/14-06-2021 έγγραφο της «ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο: «HIPAC A.E.B.E.» 
που συνοδεύεται από σχετικές δηλώσεις - βεβαιώσεις των εταιριών πιστοποίησης ότι το πιστοποιητικού ISO 
27001 είναι σε ισχύ. 

9. Την αριθ. 235/29-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΥΛ5ΩΚΥ-3ΗΤ) περί 
επικύρωσης των πρακτικών διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 
προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και ορισμού «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΩΝ».  

10. Την αριθ. πρωτ. 15850/05-07-2021 ένσταση της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
διακριτικό τίτλο: «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», κατά της 235/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. 

11. Την αριθ. πρωτ. 16415/12-07-2021 παρέμβαση της εταιρείας «HIPAC A.E.B.E.» κατά της αριθ. πρωτ. 
15850/05-07-2021 ένστασης της εταιρείας «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.». 

12. Το από 14/07/2021 πιστοποιητικό της εταιρείας Simpatico Network SRL. 
13. Την αριθ. 11/19-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΦΓΩΚΥ-9ΧΘ) περί συγκρότησης 

τριμελούς επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2021 βάσει του ν. 4412/2016. 

14. Το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης 
ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να 
καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

15. Την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς 
αντικατάσταση του ήδη δυσλειτουργικού, λόγω παλαιότητας, εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το προσωπικό 
του Δήμου, προκειμένου να υλοποιηθεί ο γενικότερος σχεδιασμός εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής 
υποδομής του οργανισμού, καθώς και ειδικού λογισμικού (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Γραφείου Κίνησης και Στόλου Οχημάτων) για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη  

λήψη σχετικής απόφασης με την οποία να:  
 

Α. Αποδέχεται και επικυρώνει ως έχει το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας 
επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα 
οριζόμενα του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

Β. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο: 
«COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», κατά της 235/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 
στο σύνολό της. 

Γ. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου βάσει των οριζομένων στην αριθ. 11202/17-05-2021 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.:  
21PROC008611677 2021-05-17). 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας 
επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», το οποίο έχει ως εξής: 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  14 / 07 / 2021 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11202/17.05.2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
 

   Στην Νέα Ιωνία, σήμερα την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ΄αρίθμ. 11/19.01.2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, για να αξιολογήσει την υπ΄αρίθμ. 
15850/05.07.2021 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία : « COSMOS COMPUTERS A.E.» κατά της 
διακήρυξης με αρ. πρωτ. 11202/17.05.2021. 

 
 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρούσες οι : 
 

1. Λασκούλη Παναγιώτα , υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄( τακτικό μέλος και Πρόεδρος της 
Επιτροπής ) 

2. Πέτκου Βασιλική , υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄(τακτικό μέλος ) και  
3. Φαμελίτη Δήμητρα, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄( τακτικό μέλος ). 

 
 Η Επιτροπή, μετά την παραλαβή της σχετικής ένστασης, και της με αρ. πρωτ. 16415/12.07.2021 
παρέμβασης από την εταιρεία ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο « HIPAC A.E.B.E.», εξέτασε αναλυτικά τα 
προσκομισθέντα έγγραφα και ζήτησε συμπληρωματική βεβαίωση πιστοποίησης από την εταιρεία « HIPAC 
A.E.B.E.» . Άμεσα,  κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής,  η εν λόγω εταιρεία ανταποκρίθηκε και απέστειλε την 
σχετική βεβαίωση πιστοποίησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μετά την εξέτασή του, η Επιτροπή κατέληξε στα 
εξής συμπεράσματα: 
 

 Μετά από την κατάθεση στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, του με αριθμ. 13777/14.06.2021 
εγγράφου, προκύπτει ότι η εταιρεία ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο « HIPAC A.E.B.E. » διαθέτει  σε 
ισχύ πιστοποιητικά ISO 27001 όπως και ISO 9001 που αποδεικνύονται  με σχετικές δηλώσεις- βεβαιώσεις 
των εταιρειών πιστοποίησης. 

 Η εταιρεία « ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και ο προμηθευτής της « Simpatico Network SRL», 
σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που προσκόμισαν όπως και  με το από 14/07/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα ( 
το οποίο ζήτησε συμπληρωματικά η Επιτροπή ), αποδεικνύουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι να πωλούν και 
να εγκαθιστούν νόμιμες άδειες του λειτουργικού συστήματος MAR της MICROSOFT. Αναλυτικά η εταιρεία 
« Simpatico Network SRL» βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι η εταιρεία « ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
είναι Third Party Refurbisher ( TPR ) και ως συνεργάτες της MICROSOFT ( που αποδεικνύεται επίσης με 
σχετική ενυπόγραφη βεβαίωση ), μπορούν να εγκαθιστούν νόμιμα το λειτουργικό πρόγραμμα WIN10PRO 
MAR . 

 Συμπερασματικά εκτιμάται ότι δεν παρουσιάζονται ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
από την διακήρυξη και δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου.  
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή : 
 
Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας με την επωνυμία « COSMOS COMPUTERS A.E.» για τους λόγους που 
αναπτύσσονται παραπάνω. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
  

         Α΄ μέλος                                                  Β΄ μέλος                                      Γ΄ μέλος  
Λασκούλη Παναγιωτα                                 Πέτκου Βασιλική                      Φαμελίτη Δήμητρα  
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Κατά τη συζήτηση του θέματος παρευρίσκονται εκπρόσωποι της εταιρείας με την επωνυμία: « COSMOS 
COMPUTERS A.E.» και διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και κατόπιν ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της  

 την υπ’αριθμ. 16861/2021 εισήγηση, 
 Την 235/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
 Την με αρ. 15850/5-7-2021 ένσταση με επισυναπτόμενο το παράβολο, 
 το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης 

ενστάσεων,  
 τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 16861/2021 εισήγηση. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(επί των καταμετρηθέντων) 

(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 

ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 

Α. Αποδέχεται και επικυρώνει ως έχει το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας 
επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα 
οριζόμενα του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

Β. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο: 
«COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», κατά της 235/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 
στο σύνολό της, λαμβάνοντας υπόψη το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας 
επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω και επισυνάπτεται 
στην υπ’αριθμ. 16861/2021 εισήγηση. 

Γ. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου βάσει των οριζομένων στην αριθ. 11202/17-05-2021 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.:  
21PROC008611677 2021-05-17). 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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