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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28 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. 42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 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, (Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6) 
Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό  μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αναμουρλόγλου Χρήστος, Χατζή Ελένη τακτικά 
μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής Χρήστος, 
(Αντιπρόεδρος) και η κ. Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, η οποία αναπληρώθηκε από 
τον Καρβουνιάρη Αντώνιο. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

               Ο  Πρόεδρος εισάγει το θέμα EKTOΣ της ημερήσιας διάταξης που αφορά:   Λήψη 
απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και κατακύρωση μέρος 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι είναι άμεση ανάγκη της 
προμήθειας ειδικού λογισμικού (ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Γραφείου 
Κίνησης και Στόλου Οχημάτων) για τη Δ/νση Περιβάλλοντος.  

 Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 8 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
     Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 22758/27-9-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και 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.». 
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2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 

100 και 117. 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 4555/2018, του ν. 4782/2021 και των 

λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

5. 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 

 32420000-3: Εξοπλισμός δικτύου 

 30213100-6: Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 

 30231310-3: Επίπεδες οθόνες 

 30191400-8: Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 

 50111100-7: Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων 
6. Τις πιστώσεις ύψους 74.226,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), οι οποίες 

εγκρίθηκαν και διατέθηκαν, σε βάρος των οικείων Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021, με την έκδοση των κάτωθι Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.): 

(1) η αριθ. 335/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3442/12-02-2021, στον Κ.Α. 
10.7134.0001, ύψους 36.282,40 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΡ51ΩΚΥ-ΠΨΨ, 

(2) η αριθ. 336/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3443/12-02-2021, στον Κ.Α. 
15.7134.0001, ύψους 4.960,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΥΞ0ΩΚΥ-ΝΦΙ, 

(3) η αριθ. 337/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3444/12-02-2021, στον Κ.Α. 
20.7134.0003, ύψους 13.888,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΗΖ0ΩΚΥ-5ΦΜ, 

(4) η αριθ. 338/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3445/12-02-2021, στον Κ.Α. 
30.7134.0001, ύψους 4.960,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΓΥΜΩΚΥ-Φ2Ζ, 

(5) η αριθ. 339/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3467/12-02-2021, στον Κ.Α. 
35.7134.0001, ύψους 992,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 906ΩΩΚΥ-790, 

(6) η αριθ. 340/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3468/12-02-2021, στον Κ.Α. 
40.7134.0001, ύψους 6.944,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΙΞΞΩΚΥ-Μ0Ν, και 

(7) η αριθ. 341/12-02-2021 Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 3469/12-02.-2021, στον Κ.Α. 
40.7134.0003, ύψους 6.200,00 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021 με α/α: 01 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΚΔΨΩΚΥ-Α56. 

Οι ανωτέρω Α.Α.Υ., πριν αναρτηθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

«21REQ008152107  2021-02-17»  ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος. 

7. Την αριθ. 177/11-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 

ΨΑ5ΞΩΚΥ-ΚΞΦ), περί: α) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και της αριθ. πρωτ. 

3315/11-02-2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, στο σύνολό της και β) κατάρτισης των όρων διακήρυξης Συνοπτικού 

ΑΔΑ: ΩΥ9ΨΩΚΥ-46Λ



Διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

8. 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. 

9. Την αριθ. πρωτ. 11235/17-05-2021  περίληψη διακήρυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Α5ΔΩΚΥ-4ΩΡ. 

10. 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. 

11. Την αριθ. 235/29-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 

ΩΥΛ5ΩΚΥ-3ΗΤ) περί επικύρωσης των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης 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».  

12. Το από 14/07/2021 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης-

αξιολόγησης ενστάσεων του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού. 

13. Την αριθ. 275/20-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 

ΨΒΞΗΩΚΥ-ΗΩΧ) περί επικύρωσης του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». 

14. Το από 04/08/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». 

15. Τα αριθ. πρωτ. 17963/29-07-2021 υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία 01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με 

διακριτικό τίτλο: «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.», που αναδείχθηκε ως «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 2: Ειδικό λογισμικό Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και Στόλου Οχημάτων, βάσει της αριθ. 235/2021 πράξης 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

16. Τις αριθ. πρωτ. 18639/06-08-2021 αιτήσεις περί αναστολής και ακύρωσης που 

κατετέθηκαν από την εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο: «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.» προς 

το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατά των αριθ. 235/2021 [αναστολή] και 275/2021 

[ακύρωση] αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως προς το ΤΜΗΜΑ 1: 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός (Η/Υ, οθόνες κ.α.) [αριθ.καταχ. ΑΝ575/05-08-2021 

πράξης κατάθεσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών]. 

17. Την αναγκαιότητα προμήθειας του 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:  

1. Αποδέχεται, στο σύνολό τους, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία 01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο: «01 

SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.». 
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2. Επικυρώνει μερικώς το από 04/08/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης «προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και πιο 

συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στο ΤΜΗΜΑ 2: Ειδικό λογισμικό Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και Στόλου Οχημάτων, κατά τα οριζόμενα 

στα άρθρα 100 και 103 του ν. 4412/2016.  

3. Κατακυρώνει μέρος αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

(ΤΜΗΜΑ 2: Ειδικό λογισμικό Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Γραφείου 

Κίνησης και Στόλου Οχημάτων), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 01 SOLUTIONS 

HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο: «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» 

[Α.Φ.Μ.: 800375334 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση: ΧΕΛΜΟΥ 20, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 215 5500880 - Φαξ: 215 5500883 & e-mail: sales@01solutions.gr], με την 

ανάδειξη του ως «Οριστικό Ανάδοχο». 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου, το συνολικό ποσό 

κατακύρωσης ανέρχεται σε 9.920,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα βαρύνει ανά 

κωδικό αριθμό (Κ.Α.) εξόδων τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 

ως κατωτέρω: 

 

Κ.Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(CPV: 50111100-7) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

(σε ευρώ) 

20.7134.0003 

Λογισμικό εφαρμογής [Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και 
Στόλου Οχημάτων]: 
- εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 

συντήρηση για ένα (1) έτος 
- εκπαίδευση χρηστών (10 ώρες) 
- τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος 

1 8.000,00 8.000,00 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.920,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  9.920,00 

 

4. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό με την 

ως άνω ανάδοχο εταιρεία. 

  Ακολούθως, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 
 

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

 την 22758/2021 εισήγηση, 

 το από 04/08/2021 πρακτικό. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(Επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  OKTΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

ΕΠΤΑ (7) ΥΠΕΡ 
ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 

1.Αποδέχεται, στο σύνολό τους, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία 01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο: «01 SOLUTIONS HELLAS 

Ε.Π.Ε.». 

2.Επικυρώνει μερικώς το από 04/08/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης «προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και πιο 

συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στο ΤΜΗΜΑ 2: Ειδικό λογισμικό Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και Στόλου Οχημάτων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 100 

και 103 του ν. 4412/2016.  

3.Κατακυρώνει μέρος αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (ΤΜΗΜΑ 

2: Ειδικό λογισμικό Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και 

Στόλου Οχημάτων), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με 

διακριτικό τίτλο: «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.» [Α.Φ.Μ.: 800375334 - Δ.Ο.Υ.: 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση: ΧΕΛΜΟΥ 20, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 215 5500880 - Φαξ: 

215 5500883 & e-mail: sales@01solutions.gr], με την ανάδειξη του ως «Οριστικό Ανάδοχο». 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου, το συνολικό ποσό 

κατακύρωσης ανέρχεται σε 9.920,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα βαρύνει ανά κωδικό 

αριθμό (Κ.Α.) εξόδων τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 ως 

κατωτέρω: 

 

Κ.Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

(CPV: 50111100-7) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

(σε ευρώ) 

20.7134.0003 

Λογισμικό εφαρμογής [Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και 
Στόλου Οχημάτων]: 
- εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 

συντήρηση για ένα (1) έτος 
- εκπαίδευση χρηστών (10 ώρες) 
- τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος 

1 8.000,00 8.000,00 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.920,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  9.920,00 

 

4.Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό με την 

ως άνω ανάδοχο εταιρεία. 

     
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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