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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    
Αρ. Πράξης: 357 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 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) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), 
Αναμουρλόγλου Χρήστος,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ 
αριθμ. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, 
τακτικό μέλος, ο οποίος και αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος.  
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

     

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -5ο θέμα- της ημερησίας διάταξης που αφορά στην: «Έγκριση 
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 
έγκριση μελέτης για την προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής 
Διαχείρισης Q-Prime με την διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία 
Φορολογικού Μητρώου -Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού 
διασύνδεσης με Document Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων)  του Δήμου Νέας 
Ιωνίας». 
 

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’αρ. 22774/27-9-2021 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο «Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: … β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον 
από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 
αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) 
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας». 
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3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 

4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπου στον K.A.:   
10.7134.0018 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης με ΚΕΔΕ  και ΑΑΔΕ (Στοιχεία 
Φορολογικού Μητρώου – Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού 
διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με Document Management (Διαχείριση 
Φακέλων – Εγγράφων) του Δήμου Νέας Ιωνάς» έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού 
ποσού 6.882,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την αντιμετώπιση της 
δαπάνης αυτής. 

5. Την με αρ. πρωτ. 21266/09-09-2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής για την προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της 
εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με ΚΕΔΕ  και ΑΑΔΕ (Στοιχεία Φορολογικού 
Μητρώου – Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού διασύνδεσης 
Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με Document Management (Διαχείριση Φακέλων – 
Εγγράφων) Δήμου Νέας Ιωνίας. 

6. Το με αρ. πρωτ. 21613/14-09-2021 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009200249 του 
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

7. Tη με αρ. πρωτ. 22091/20-09-2021 εισήγηση για έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος. 
8. Το με αρ. πρωτ. 22169/20-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου. 
9. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 924/22290/21-09-2021, με έγκριση ΚΗΜΔΗΣ 

21REQ009238400 2021 09 21 και ΑΔΑ: 6Β31ΩΚΥ-Δ43. 
10. Το γεγονός ότι η σχετική προμήθεια κρίνεται αναγκαία καθώς  

Α) αφορά στη διασύνδεση της εφαρμογής Q-Prime/Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου 
με την ΑΑΔΕ και την διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα άντλησης φορολογικών στοιχείων και αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας για τις απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων που αφορούν τις 
δηλώσεις - αιτήσεις των τ.μ. των πολιτών που υπάρχουν στις εγκατεστημένες εφαρμογές 
του Δήμου από τους υπαλλήλους εσόδων.  
Β) Το υποσύστημα Document Management (Διαχείριση Φακέλων/ Εγγράφων) θα 
λειτουργεί σαν κεντρική βιβλιοθήκη αποθήκευσης και διαχείρισης ψηφιοποιημένων 
εγγράφων και πιστοποιητικών του Δήμου. Αφού ενεργοποιηθεί η διασύνδεση της 
Οικονομικής Διαχείρισης με την Διαχείριση Εγγράφων (Document Management), θα 
γίνεται η διαχείριση εγγράφων του εκάστοτε συναλλασσομένου.  

 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για 
την προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-
Prime με την διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία 
Φορολογικού Μητρώου -Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού 
διασύνδεσης με Document Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων)  του 
Δήμου Νέας Ιωνίας. 

2. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και το σύνολο της με αρ. πρωτ. 21266/09-09-
2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής για την προαναφερόμενη προμήθεια. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

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

 Το Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
 Την με αρ. 21266/2021 μελέτη, 
 την με αρ. πρωτ. 22774/2021 εισήγηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

ΠΕΝΤΕ (5)ΥΠΕΡ 
ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος) 

ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 
1.Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την 
προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με την 
διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου -
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού διασύνδεσης με Document 
Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων)  του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
2.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και το σύνολο της με αρ. πρωτ. 21266/09-09-2021 
μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 
προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με την 
διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου -
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού διασύνδεσης με Document 
Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων)  του Δήμου Νέας Ιωνίας». 
 
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 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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