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ΘΕΜΑ 4ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
ανάδειξη προμηθευτή για την «1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης
στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων
προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας».

Στο Πολύκαστρο σήμερα 21-03-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 3.746/15-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Φράγκος Γεώργιος, 4) Αριζάνης Ηλίας, 5) Δεβετζόπουλος
Αιμίλιος, 6) Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπαβέλης Δημήτριος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
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 της 14/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του συνοπτικού διαγωνισμού για την«1. Παροχή μηχανογραφικών
υπηρεσιών
- υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου
Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες
ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήσης
βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας» και
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό (1) ένας συμμετέχον ο οποίος έγινε
δεκτός, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 2031 / 12-02-2019
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.
14/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν
2031 /
12-02-2019 πρακτικό ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
&
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της PROSET
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. ως
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Με την υπ΄αριθ. 24/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η PROSET
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 3218/05.03.2019 πρόσκληση του Δημάρχου
Παιονίας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα σχετικά
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο και ο
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο με
δικαιολογητικά εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 3649/14.03.2019 πρακτικό αφού
προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε
έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 1252/29.1.2019 διακήρυξης
3) το υπ’ αριθ. 3649/14.03.2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
4) Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης
6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 3649/14.03.2019 Πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού και
β.
Την
κατακύρωση
του
συνοπτικού
διαγωνισμού
«1.
Παροχή
μηχανογραφικών υπηρεσιών - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών
του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με
εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια
αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου
Παιονίας» στην PROSET ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 6ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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