
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 277/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 35/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  πρακτικού  Νο   3  εξέτασης δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για  την
προμήθεια ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  και  αδειών  χρήσης  microsoft  office  για  τις
υπηρεσιες και τις κοινωνικες δομες του Δήμου Πρέβεζας

                  
            

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.17230/23-08-2019 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.  Πανταζής Νικόλαος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3. Κωστούλας Βασίλειος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4.  Παππάς Δημήτριος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
    

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 274/2018 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης   στις Κοινωνικές

Δομές  του  Δήμου  διότι υπάρχει  επείγουσα  ανάγκη  για  εγκατάσταση  υπολογιστών  και

εκτυπωτών,  και  στις  Υπηρεσίες  Πρόνοιας  του  Δήμου  υπάρχει  επείγουσα  ανάγκη  για

αντικατάσταση των υπαρχόντων παλαιών υπολογιστών και εκτυπωτών με νέους.

   Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  3ο   θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,

παρουσίασε  την  εισήγηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  Δήμου  Πρέβεζας

(αρμ.υπαλ. Ν.Βασιλείου) που έχει ως εξής:«…Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο 3

εξέτασης   δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικού

εξοπλισμού  και  αδειών  χρήσης  microsoft  office  για  τις  υπηρεσιες  και  τις

κοινωνικες  δομες  του  Δήμου  Πρέβεζας  προϋπολογισμού    80.431,36€   συμπ.

Φ.Π.Α 24%  ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ MICROSOFT OFFICE

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την  28/08/2019 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  13:00  οι πιο

κάτω:

1. Σακκάς Γεώργιος

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Τάγκας Γεώργιος

που αποτελούν την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,

όπως  ορίσθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  677/2018  Α.Δ.Σ.,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στο  δημοτικό

κατάστημα για να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό

ανάδοχο για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις

Υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας.

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσηςδιαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α/α Είδος Δικαιολογητικό

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

12379/18.06.2019 [ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

12380/18.06.2019 [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ]

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

12381/18.06.2019 [ΖΩΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ]
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη 

πτώχευσης κλπ

α) Πιστοποιητικό υπ' αριθ. 2125/14-06-2019 

του Πρωτοδικείου Καρδίτσας περί μη 

πτώχευσης, μη εκκρεμούσης σχετικής αίτησης

κλπ

β) Η από 12/08/2019 βεβαίωση του Εφετείου 

Λάρισας

3 Ασφαλιστική ενημερότητα Βεβαίωση υπ' αριθ. 258326/22-05-2019 του 

ΕΦΚΑ

4 Υπεύθυνη δήλωση για τους οργανισμούς στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 26/08/2019

5 Φορολογική ενημερότητα Αποδεικτικό υπ' αριθ. 67129261/31-07-2019 

της ΑΑΔΕ

6 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 26/08/2019

7 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου Το υπ' αριθ. 914/19-08-2019 πιστοποιητικό 

του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

8 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 26/08/2019
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

9 Αποδεικτικό νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης (όπου απαιτείται)

α) Το υπ' αριθ. 869817.1258958/29-07-2019 

γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου 

Καρδίτσας / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

β) Το υπ' αριθ. 878158.1271523/19-08-2019 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του 

Επιμελητηρίου Καρδίτσας / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Η υπ' αριθ. 1535114/03-04-2019 

ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του 

Επιμελητηρίου Καρδίτσας

δ) Το υπ' αριθ. 825/14-04-1989 ΦΕΚ, τεύχος. 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ε) Το υπ' αριθ. 9905/10-12-1999 ΦΕΚ, τεύχος.

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

στ) Το υπ' αριθ. 30/01-04-2019 πρακτικό της 

Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

ζ) Το υπ' αριθ. 389/03-07-2019 πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο συμμετέχων προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα από τη

διακήρυξη δικαιολογητικά.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

α)  το  γεγονός  ότι  (α  )    στις  Κοινωνικές  Δομές  του  Δήμου  υπάρχει  επείγουσα  ανάγκη  για

εγκατάσταση  υπολογιστών  και  εκτυπωτών,  και  (β)  στις  Υπηρεσίες  Πρόνοιας  του  Δήμου

υπάρχει  επείγουσα ανάγκη για αντικατάσταση των υπαρχόντων  παλαιών υπολογιστών και

εκτυπωτών με νέους,

β) τις διατάξεις του άρθρου 16 της διακήρυξης

γ) την υπ' αριθ. 262/2019 Α.Ο.Ε.

η επιτροπή εισηγείται:

α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής

Επιτροπής 
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β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού,

γ) την ανακήρυξη της εταιρείας COMPULAND Α.Ε. με ΑΦΜ 095387617, ΔΟΥ Καρδίτσας, που

εδρεύει στην διεύθυνση  Θεσσαλιώτιδος 117,  Τ.Κ.  43132,  Καρδίτσα,  τηλ.  24410-75750,  email

acc-docs@cld.gr, ως οριστικού αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών

χρήσης  Microsoft Office  για τις Υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας  για

όλες τις ομάδες της διακήρυξης, έναντι συνολικού ποσού  61  .  630  ,  51   € συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της...».

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 την αρ. 253/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ω27ΞΩΞΧ-7ΥΦ)  περί έγκρισης  1ου πρακτικού
 την αρ. 262/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ψ4ΕΛΩΞΧ-ΟΟ8) περί έγκρισης  2ου πρακτικού
 την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.  Εγκρίνει  το  πρακτικό  Νο 3 εξέτασης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για την  προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης  MICROSOFT OFFICE  για τις υπηρεσίες και τις
κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας  προϋπολογισμού 80.431,36 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

2.  Κηρύσσει   την  εταιρεία  COMPULAND  Α.Ε. με  ΑΦΜ  095387617,  ΔΟΥ  Καρδίτσας,  που
εδρεύει στην διεύθυνση  Θεσσαλιώτιδος 117, Τ.Κ.  43132,  Καρδίτσα, τηλ.  24410-75750,
email acc-docs@cld.gr, ως οριστικό ανάδοχο για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
αδειών χρήσης Microsoft Office για τις Υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πρέβεζας
για  όλες  τις  ομάδες  της  διακήρυξης,  έναντι  συνολικού  ποσού  61  .  630  ,  51   €
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  το  οποίο  αντιστοιχεί  στην  προσφορά  της,  καθώς
προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διακήρυξης .

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 277/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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