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                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 41η 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  της 31-10-2017 
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμ.Απόφασης: 519                                             ΘΕΜΑ:                                  
 

 

 

 
                                                               

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της αριθμ. 41/2017 συνεδριάσεως της  
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω 

    Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 36199/27-10-2017 έγγραφης 
πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι: 
 

         Παρόντες                     Απόντες  
1. Γιάννα Χριστόγλου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)      1. Eυθύμιος Ζάχαρης (τακτικό μέλος) 
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικό μέλος)  2. Aναστάσιος Σαράντου (τακτικό μέλος) 
3. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)                            3. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μέλος)                                
4. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτικό μέλος)             
5. Ιωάννης Γκίκας (τακτικό μέλος)                
6. Iωάννης Δημομελέτης (τακτικό μέλος)    
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (αναπληρωματικό μέλος)   αν και κλήθηκαν νόμιμα                 

 

Στο 2ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 
36130/27-10-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Γ. Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:                
 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση σύμβασης στην εταιρεία “COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.” του  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών  για τις 
ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω” 

 
Κυρία πρόεδρε, 

Σας στέλνω το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της 
παραπάνω προμήθειας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται  στο άρθρο 19 
της Διακήρυξης και κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο με αρ. πρωτ. 34884/17-10-2017,  μετά την με αρ. πρωτ. 
33159/4-10-2017 πρόσκληση από την Υπηρεσία (τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν ηλεκτρονικά στις 
16-10-2017)  ήτοι έγκαιρα, καθότι θα πρέπει εντός τριών (3) ημερών από το ηλεκτρονικό άνοιγμα των τα  
δικαιολογητικών κατακύρωσης να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή. 

Έχοντας υπόψη και την με αριθμ. 425/19-9-2017 (ΑΔΑ: 7Σ45Ω6Ν-5ΛΜ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορά στην έγκριση του 2ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της παραπάνω προμήθειας, η 
οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες χωρίς να ασκηθεί ένσταση, παρακαλούμε να θέσετε υπόψη το θέμα στην Ο.Ε. 
να αποφασίσει σχετικά με: 
Α) Την έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της 
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παραπάνω προμήθειας. 
Β) Την κατακύρωση της Σύμβασης για την  “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη, φορητών υπολογιστών, 
εκτυπωτών  για τις ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω” στην εταιρεία “COSMOS COMPUTERS A.E.B.E,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Διακήρυξη, τα άρθρα 103 και 105 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) περί Δημόσιων Συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Β΄/8-
6-2006) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010, τ.Α΄). 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς προς γνώση τους και για την 

τυχόν άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται με την κατάθεσή της παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00€ 

(εξακoσίων ευρώ) σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

 

      Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.                                                      
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του  θέματος και 
έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Α. Εγκρίνει το 3ο /27-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού 

Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών  για τις 

ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω». 

Β. Κατακυρώνει τη Σύμβαση για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη, φορητών υπολογιστών, 

εκτυπωτών  για τις ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω», στην εταιρεία “COSMOS COMPUTERS A.E.B.Ε. έναντι του ποσού 

89.787,00 € προ ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με τον ΦΠΑ 24% 111.335,88 € όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ. (τεμ.) Τιμή μον.  
(€) 

Μερική 
Δαπάνη (€) 

  (Α) (Β) ΑΧΒ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ (ΤΥΠΟΣ Α)   72 895,00 64.440,00 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ (ΤΥΠΟΣ Β)   11 933,00 10.263,00 

3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 461,00 11.064,00 

4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ   6 670,00 4.020,00 

     

 ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟ  ΦΠΑ  89.787,00 

 ΦΠΑ  24%  21.548,88 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΔΑΠΑΝΗ  111.335,88 

 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς προς γνώση τους και για την 

τυχόν άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται με την κατάθεσή της παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00€ 

(εξακoσίων ευρώ) σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                                                          ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΟΕΟΩ6Ν-ΛΕΚ
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