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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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. 39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του
Προέδρου.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ.
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αναμουρλόγλου Χρήστο τακτικό
μέλος, 6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 7) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 8)Χατζή
Ελένη, τακτικό μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος.
Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης τακτικό μέλος, παρά
το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ.
39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Σπηλιωτόπουλος
Βασίλειος, τακτικό μέλος και αποχώρησε ο κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος,
αναπληρωματικό μέλος του.
Κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής
Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και στο 6ο θέμα αποχώρησε ο κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
τακτικό μέλος .
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής.
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -6ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην:
Έγκριση των
πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, στον Συνοπτικό
Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού
59.520,00 € και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 21403/10-9-2021 εισήγηση
του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη:
1. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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4. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
6. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
7. το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις»,
8. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
9. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
10. το Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
11. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
12. το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,
13. το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
14. την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων –
Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
15. το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
16. το Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
17. την με αρ. 134453/23.12.15 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση
και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 2857),
18. τη διάταξη του άρθρου 71 του Ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής...» (Α’ 201),
19. το Ν. 3463/2006 (Α’ ΦΕΚ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
20. το Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις»,
21. το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’) "Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες αι του Προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες"
22. την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301 Β’) Απόφαση «Κύρωση Πλαισίου
παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,
23. το Ν.4710/2020 (Α΄ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»
24. την με αρ. αποφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.
25. την με αριθ.: 201.6/2020/23.12.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, με την οποία καθορίστηκε ο Δήμος Νέας Ιωνίας ως προσωρινός δικαιούχος στον
Α.Π.2: Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», με το ποσό των
59.520,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
26. την με αρ. 227/11-12-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας περί
έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, έγκρισης της δαπάνης για την εκτέλεση της
προμήθειας/υπηρεσίας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος προϋπολογισμού του
Δήμου Οικ. Έτους 2021,
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27. την με αρ. 283/27-7-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας
περί έγκρισης της αριθ. 14544/23-6-2021 μελέτης της προμήθειας/υπηρεσίας, των όρων
διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης,
28. την με αρ.13/19-1-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας περί
ορισμού
επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμών
και
αξιολόγηση
προσφορών
προμηθειών/υπηρεσιών και εργασιών,
29. Την με αριθ. πρωτ.Πρωτ.14544/23-6-2021 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία καθορίστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός, συνολικού ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων
είκοσι ευρώ (59.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και το σχέδιο
Διακήρυξης για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών.
30. Το με αριθ. πρωτ.14684/24-6-2021 σχετικό έγγραφο (πρωτογενές αίτημα) της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση Α.Α.Υ.
(ΑΔΑΜ 21REQ008806784)
31. Την με αριθ. πρωτ.14664/24-6-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
προς τον Δήμαρχο της Νέας Ιωνίας για έκδοση τεκμηριωμένου Αιτήματος
πραγματοποίησης δαπάνης για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών.
32. Το με αριθμό πρωτ.14708/24-6-2021 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου προς τον Π.Ο.Υ. με
το οποίο αιτείται την έκδοση του σχετικού σχεδίου των Α.Α.Υ, ποσού των πενήντα εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €) στον Κ.Α. 30.6142.0012.
33. Την Α.Α.Υ 728/14710/24-6-2021
34. Την με Αριθ. Πρωτ.17928/17928/28-7-2021 διακήρυξη Δημάρχου, με την οποία
προκηρύχθηκε Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των
οχημάτων του Δήμου, συνολικής ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.520,00 €.
35. Το από 26-8-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό, για
την υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού σύμβασης 59.520,00 €,
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που συντάχθηκε από την επιτροπή Διενεργείας του
Συνοπτικού διαγωνισμού.
36. Το από 7-9-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
των συμμετεχόντων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσιών Συμβούλου για την
εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας,
συνολικού προϋπολογισμού σύμβασης 59.520,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που
συντάχθηκε από την επιτροπή Διενεργείας του Συνοπτικού διαγωνισμού.
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να λάβει σχετική Απόφαση:
1.

Να εγκρίνει τα από 26-8-2021 & 7-9-2021 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, των
συμμετεχόντων
στον
Συνοπτικό
Διαγωνισμό
που
προκηρύχθηκε
με
την
αριθ.πρωτ.17928/28-7-2021 Διακήρυξη, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την
εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας που
συνέταξε η Επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

2.

Να κηρύξει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο
DBC και Α.Φ.Μ:094437210 και Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την Λ. Κηφισίας 296 &
Ναυαρίνου 40 Χαλάνδρι Τ.Κ.15232 και Τηλ.210 6729040 και Mail. info@diadikasia.gr,
Προσωρινό Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, αντί του ποσού των
πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τέσσερα ευρώ (59.334,00), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα τιμή, διότι η προσφορά του ήταν η μοναδική, πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης με αριθ.πρωτ.17928/28-7-2021.
3. Να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και το Γραφείο
Προμηθειών, για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με την πρόσκληση στον
Ανάδοχο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

1.
2.




Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
Αφού έλαβε υπόψη της:
Την υπ’ αριθμ. 21403/2021 εισήγηση,
τα από 26-8-2021 & 7-9-2021 πρακτικά,
Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ πρωτ. 21403/2021 εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(επί των καταμετρηθέντων)
(Επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)
με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ
και
ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος)
1.Εγκρίνει τα από 26-8-2021 & 7-9-2021 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, των
συμμετεχόντων
στον
Συνοπτικό
Διαγωνισμό
που
προκηρύχθηκε
με
την
αριθ.πρωτ.17928/28-7-2021 Διακήρυξη, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την
εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας που
συνέταξε η Επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
2.Κηρύσσει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο
DBC και Α.Φ.Μ:094437210 και Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την Λ. Κηφισίας 296 &
Ναυαρίνου 40 Χαλάνδρι Τ.Κ.15232 και Τηλ.210 6729040 και Mail. info@diadikasia.gr,
Προσωρινό Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, αντί του ποσού των
πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τέσσερα ευρώ (59.334,00), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα τιμή, διότι η προσφορά του ήταν η μοναδική, πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης με αριθ.πρωτ.17928/28-7-2021.
3. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και το Γραφείο Προμηθειών,
για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με την πρόσκληση στον Ανάδοχο για να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

