
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10027/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,    

7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  8Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού  Q-

Prime/Financials και Staff 6». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Για τη συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού Q-Prime/Financials 

και Staff 6 που ο Δήμος κατέχει και χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των δημοτών και Υπηρεσιών του 

απαιτείται η τακτική τους αναβάθμιση ώστε να συμβαδίζουν με το συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο λειτουργίας 

τους (νομοθεσία, τεχνολογικές βελτιώσεις) και να επισκευάζονται από τυχόν αστοχίες του κώδικά τους. 

Επιπροσθέτως, απαραίτητη είναι η υποστήριξη της παραγωγικής τους λειτουργίας από έμπειρο και 

καταρτισμένο προσωπικό. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 143/11-7-2019 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 10608/15-7-2019 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 671ΨΩΗ8-ΣΛΝ



 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

Η Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής συνέταξε την υπ’ αρ. 9/2019 μελέτη για 

την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 19.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24% (= 4.560,00 €) ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 23.560,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως 

πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005000286. 

Με την υπ’ αριθμ. 467/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε πίστωση ποσού 23.560,00 € (ΑΔΑ: ΨΚΣ0ΩΗ8-Ο70) σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0005, του 

προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019, η οποία αναρτήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο 

ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 19REQ005054317]). 

Με την υπ’ αριθμ. 113/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, έτους 2019 (ΑΔΑ: 6ΖΖΨΩΗ8-Α90). 

Με την υπ’ αριθμ. 114/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, έτους 2019 (ΑΔΑ: 6ΒΜΚΩΗ8-ΖΞΙ). 

Με την υπ’ αριθμ. 121/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: η παροχή της 

υπηρεσίας, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 9/2019  μελέτης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι 

όροι του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΓΡΜΩΗ8-20Ν).  

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8949/20-06-2019 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20/06/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005143291).  

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΧΠΦΩΗ8-Κ72) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, δημοσιεύτηκε στην ημερήσια τοπική εφημερίδα 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» στις 24-06-2019 και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 04/07/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως ώρα 

12:00 μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το από 04/07/2019 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στο Ψυχικό σήμερα την 4η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 113/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας « 

Συντήρηση και υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού Q-Prime/Financials και staff 6» (Αριθμ. 

Διακήρυξης 8949/20-6-2019). 

ΑΔΑ: 671ΨΩΗ8-ΣΛΝ



 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Καλλιόπη Τοκάτογλου ως Πρόεδρος 

2) Ηλίας Μπομποτσάρης ως μέλος 

3) Ελένη Σίμογλου ως μέλος 

1. Η Επιτροπή παρέλαβε φάκελο ενός ενδιαφερόμενου ο οποίος έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία και φέρει 

αριθμ. πρωτ.: 9808/3-7-2019.               

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, την 12.00 μ. η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί 

να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 

προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π) που 

υποβλήθηκε, από την μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία, με την επωνυμία «unisystems συστήματα 

πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία».  Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις 

ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 6.   

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

H συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία με την επωνυμία «unisystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη 

εμπορική εταιρεία», υπέβαλλε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 Το υπ΄αριθμ. 25 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «unisystems 

συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία» με θέμα: ¨Συμμετοχή σε διαγωνισμό – παροχή 

εξουσιοδοτήσεων¨. 

 Το με αριθμ. πρωτ. 837869.1210417/13-06-2019 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του εμπορικού & 

βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών. 

 Τις με αριθμ. πρωτ. 12748/21-4-2016 και 1424984/14-11-2018 Ανακοινώσεις της Δ/νσης μητρώων και 

ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, του εμπορικού & βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών, περί 

εκπροσώπησης της εταιρείας με την επωνυμία «unisystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη 

εμπορική εταιρεία». 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 7 της διακήρυξης. 
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4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 

εταιρείας με την επωνυμία «unisystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία», και 

διαπίστωσε ότι η προσφορά της είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της προσφέρουσας εταιρείας, που έγινε δεκτή 

σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 23.560,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την με αριθμ. πρωτ. 8949/20-6-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου   

2. την με αριθμ. 9/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

3. την με αριθμ. πρωτ. 9808/3-7-2019 υποβληθείσα προσφορά  

4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 2121/1993 

5. την υπ’ αριθμ.  467/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «unisystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική 

εταιρεία», ως προσωρινή ανάδοχο της υπηρεσίας « Συντήρηση και υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών 

λογισμικού Q-Prime/Financials και staff 6» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 9/2019 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής».  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 

τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση 

των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες». 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

 

1. Το από 04/07/2019 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού Q-

Prime/Financials και Staff 6». 

2. Την ανάδειξη της  εταιρείας “UNISYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής Aνώνυμη Eμπορική Eταιρεία” ως 

προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού Q-Prime/Financials και Staff 6», η προσφορά της οποίας 

ανέρχεται στο ποσόν των 23.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ΄αριθμ. 9/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

6. Τις υπ’ αριθμ. 113/2019, 114/2019 και 121/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 8949/20-6-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου, 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 9808/3-7-2019 υποβληθείσα προσφορά, 

9. Την υπ’ αριθμ.  467/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

10. Το από 04/07/2019 πρακτικό διενέργειας  

και αξιολόγησης προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το από 04/07/2019 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού 

Q-Prime/Financials και Staff 6». 

2. Την ανάδειξη της  εταιρείας “UNISYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής Aνώνυμη Eμπορική Eταιρεία” ως 

προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

υποστήριξη των πακέτων εφαρμογών λογισμικού Q-Prime/Financials και Staff 6», η προσφορά της οποίας 

ανέρχεται στο ποσόν των 23.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016. 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 

καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Ιουνίου 2019 

Ψυχικό, 15-7-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 671ΨΩΗ8-ΣΛΝ
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