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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2020 Τακτική - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 114

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικών Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή
Θέμα:
αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων» σε βάρος του Κ.Α.Ε: 00.6222.0001
«Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού»_ Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 24 μήνες» Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου».
Σήμερα την 10η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις
10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 14029/06-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') –
Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», τις υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την 18318/13.03.2020 με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης
των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση: ο κ.
Σελέκος (τακτικό μέλος).

Μιχάλης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Γ. Αργυρόπουλος, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 7ο θέμα της ημερήσιας κατόπιν
της από 06-08-2020 εισήγησης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών της Ο.Ε. τα εξής:
την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:
OMAΔΑ / CPV
Περιγραφή υπηρεσίας
η
ΟΜΑΔΑ_1
Παροχή Ειδικής 5_Ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης (5_Ψήφια Γραμμή
CPV 32551100-1
Εξυπηρέτησης Δημότη)
η
ΟΜΑΔΑ_2
Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber Speed 100
CPV 64210000-1
Mbps για την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγ/τος WiFi4EU
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσίας : 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
ΟΜΑΔΑ_1η : Παροχή Ειδικής 5_Ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης (5_Ψήφια Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη)
Η 5_Ψήφια Γραμμή Δημότη θα έχει ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου
προς τους Δημότες του αλλά και την ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης Δήμου και Δημότη.
ΟΜΑΔΑ_2η: Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων ΙSDN Fiber Speed 100 Mbps στα πλαίσια υλοποίησης του
προγ/τος WiFi4EU
Για την κάλυψη νέων σημείων ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕRNET (free Wifi) εντός της επικράτειας του Δήμου, στα
πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, απαιτείται η προμήθεια έξι (6) νέων τηλεφωνικών
συνδέσεων.
την υπ’ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.113/2020 Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Δικτύων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση,
το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΣΣΗΔΔ.99 / 07-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006985175 2020-07-08) Πρωτογενές αίτημα
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων,
τη σχετική πίστωση σύνολο ποσού, 5.453,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, τελών) η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00.6222.0001 με τίτλο «Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού», του
προϋπολογισμού των ετών 2020, 2021 ως εξής:



3.001,6 € (Οικονομικό έτος: 2020),
2.451,6 € (Οικονομικό έτος: 2021).

την υπ’ αριθμ. 88/14-7-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΝΦΩΗ3-2ΑΒ) με την οποία
εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο
«Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων»
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ: 12994/21-07-2020 Διακήρυξη (20PROC007063249 2020-07-21) Συνοπτικού
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 14092/06-08/2020 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών
σύμφωνα με τα οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας
1. Modulus Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής για την 1η ομάδα : Παροχή Ειδικής 5_Ψήφιας
Τηλεφωνικής Σύνδεσης (5_Ψήφια Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη)
2. «WIND ΕΛΛΑΣ» για την 2η ομάδα: Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber Speed 100
Mbps για την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγ/τος WiFi4EU
Παρακαλείσθε όπως λάβετε απόφαση για τα εξής:
την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 14092/06-08-2020, Πρακτικoύ Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών, του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016,
την ανακήρυξη της. Modulus Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής για την 1η ομάδα :
Παροχή Ειδικής 5_Ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης (5_Ψήφια Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη) και της «WIND
ΕΛΛΑΣ» για την 2η ομάδα: Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber Speed 100 Mbps για
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την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγ/τος WiFi4EU ως προσωρινών Αναδόχων σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ως
άνω Διακήρυξης.
-Το ως άνω αναφερόμενο, υπ’ αριθμ πρωτ. οικ. 14092/06-08-2020 Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής, επισυνάπτονται στην παρούσα.

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
(Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής και δικαιολογητικών
κατακύρωσης)
Στο Χαϊδάρι, Σήμερα την 6η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στην Αίθουσα του Δ.Σ η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμόν 143/24-12-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 63Ν0ΩΗ32ΘΥ), για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την «Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων»
όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12994/21-07-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Ψαρινόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)
2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος)
3) Περγαντής Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος)
Η επιτροπή παρέλαβε δύο φάκελους προσφοράς που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για τον διαγωνισμού στο
πρωτόκολλο του Δήμου.
Μέχρι την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, δεν υπήρξε καμία άλλη προσφορά.
Οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής:
1)
«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο
«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου 13695/31-07-2020
2)
3)
«Modulus Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής» με αριθμό πρωτοκόλλου 13602/30-072020
οι οποίοι και μονογράφτηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Α) Αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον
κυρίως φάκελο βρέθηκαν οι απαιτούμενοι από τη Προκήρυξη (υπο)φάκελοι με τα δικαιολογητικά τους τα οποία
μονογράφησαν.
Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε είναι τα εξής:
Α/Α

1

Ονοματεπώνυμο

WIND ΕΛΛΑΣ

Δικαιολογητικά

Φάκελος με 3 (υπο)φακέλους που ο καθ΄
ένας περιέχει τα εξής:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Τεχνική προσφορά.
3. Οικονομική προσφορά.
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2

Modulus
Ανώνυμη
Εταιρεία
Φάκελος με 3 (υπο)φακέλους που ο καθ΄
Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής
ένας περιέχει τα εξής:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Τεχνική προσφορά.
3. Οικονομική προσφορά.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε
ότι :
Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.4.3. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ήτοι το
συμπληρωμένο Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά μέσα για την κατακύρωση
και ανάθεση της υπηρεσίας, όπως απαιτείται από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης 3.2 και με την Επισήμανση του
άρθρου 2.4.3.1 της Διακήρυξης.

Όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12994/21-07-2020 Διακήρυξη καθώς και τις
Διευκρινίσεις που δόθηκαν με τα (αριθμ. πρωτ. οικ. 13402/2020 και 13369/2020) στα πλαίσια του εν λόγω
Διαγωνισμού.
Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου που περιείχε την τεχνική
προσφορά.
Η επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (σφραγισμένος (υπο)φάκελος). Μέσα στον
(υπο)φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά τα οποία και μονογράφησαν.
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

WIND ΕΛΛΑΣ

2

Modulus Ανώνυμη
Πληροφορικής

Εταιρεία

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά: H WIND HELLAS κατέθεσε
αναλυτική Τεχνική Προσφορά μόνο για την 2η
Ομάδα του φυσικού αντικειμένου της
διακήρυξης.
1.
1) Αναλυτική Τεχνική προσφορά για
την 2η Ομάδα ήτοι : Παροχή πέντε
Τηλεφωνικών
Συνδέσεων
Σταθερής
Τηλεφωνίας ISDN FIBER Speed 100 Mbps και
μια 24 Μbps για την ολοκλήρωση του
προγράμματος WIFI for Europe.
Τηλεπικοινωνιών Δικαιολογητικά:
&
H Modulus AE κατέθεσε
αναλυτική Τεχνική Προσφορά μόνο για την 1η
Ομάδα του φυσικού αντικειμένου της
διακήρυξης.
1) Αναλυτική Τεχνική προσφορά για την 1η
Ομάδα ήτοι :Παροχή Ειδικής Πενταψήφιας
Τηλεφωνικής Σύνδεσης (Εξυπηρέτηση Δημότη).

Όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12994/21-07-2020 Διακήρυξη καθώς και τις
Διευκρινίσεις που δόθηκαν με τα (αριθμ. πρωτ. οικ. 13402/2020 και 13369/2020) στα πλαίσια του εν λόγω
Διαγωνισμού.
Ωστόσο στην Τεχνική της Προσφορά Η WIND ΕΛΛΑΣ Παρέχει 5 τηλεφωνικές συνδέσεις ISDN FIBER SPEED 100
Mbps και 1 τηλεφωνική σύνδεση Σταθερής Τηλεφωνίας ταχύτητα 24 Μbps.
Σύμφωνα με την αριθμ. 13402/28-07-2020 διευκρίνιση της Δνσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου, αναφέρεται ότι: «στην περίπτωση που
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σε συγκεκριμένη περιοχή, η ζητούμενη ταχύτητα σύνδεσης δεν είναι εφικτή(λόγω αδυναμίας του δικτύου στην
περιοχή),τότε θα πρέπει να δεσμευθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, υποδεικνύοντας στην τεχνική προσφορά του, τη
μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης που είναι εφικτό να παρέχει, ανά σημείο σύνδεσης καθώς και το κόστος αυτής
ακολούθως, στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.»
Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι περνούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για κάθε ομάδα του φυσικού
αντικειμένου της Διακήρυξης ξεχωριστά.

Β) Αποσφράγιση και Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.
1.
Η Οικονομική Προσφορά της Εταιρείας Modulus Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής
ελέγχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική με το διαγωνισμό Διακήρυξη και βρέθηκε συμπληρωμένη
σωστά. Η προσφορά της εν λόγω Εταιρείας αφορά την 1η ομάδα του φυσικού αντικειμένου της Διακηρυξης ήτοι :
την παροχή Ειδικής 5_ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης και ανέρχεται σε ποσό (Ευρώ): 878,85 (Με ΦΠΑ24%) €
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα πως η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή.
2.
Η Οικονομική Προσφορά της Εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ελέγχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική με
το διαγωνισμό Διακήρυξη και τις Διευκρινίσεις που δόθηκαν με τα (αριθμ. πρωτ. οικ. 13402/2020 και 13369/2020)
στα πλαίσια του εν λόγω Διαγωνισμού και βρέθηκε συμπληρωμένη σωστά. Η προσφορά της εν λόγω Εταιρείας
αφορά την 2η ομάδα του φυσικού αντικειμένου της Διακήρυξης ήτοι : Παροχή τηλεφωνικών Συνδέσεων
Σταθερής Τηλεφωνίας ISDN FIBER SPEED 100 Mbps για την ολοκλήρωση του προγ/τος WiFi4EU και ανέρχεται σε
ποσό (Ευρώ): 2.130 (Με ΦΠΑ24%) €.
Ωστόσο στην Οικονομική της Προσφορά Παρέχει 5 τηλεφωνικές συνδέσεις ISDN FIBER SPEED 100 Mbps και 1
τηλεφωνική σύνδεση Σταθερής Τηλεφωνίας ταχύτητα 24 Μbps.
Σύμφωνα με την αριθμ. 13402/28-07-2020 διευκρίνιση της Δνσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου, αναφέρεται ότι: «στην περίπτωση που
σε συγκεκριμένη περιοχή, η ζητούμενη ταχύτητα σύνδεσης δεν είναι εφικτή (λόγω αδυναμίας του δικτύου στην
περιοχή), τότε θα πρέπει να δεσμευθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, υποδεικνύοντας στην τεχνική προσφορά του, τη
μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης που είναι εφικτό να παρέχει, ανά σημείο σύνδεσης καθώς και το κόστος αυτής
ακολούθως, στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.»
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα πως η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή.
εισηγείται ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:
α) την αποδοχή του συνόλου των προσφορών των εταιρειών WIND ΕΛΛΑΣ και Modulus Ανώνυμη Εταιρεία
Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής.
β) την ανάδειξη αυτών ως προσωρινών αναδόχων του Διαγωνισμού αφού διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα από την
διακήρυξη και τα συμπληρωματικά έγγραφα αυτής (διευκρινήσεις) δικαιολογητικά.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1)

Ψαρινόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)

2)

Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος)

3)

Περγαντής Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος)

ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΗ3-ΛΝΛ
Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το υπ΄αριθ. 14092/06-08-2020
Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών της
Επιτροπή Διενέργειας- Αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη
Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ
του θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό.
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ, (1) λευκό]
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ:
- 14092/06-08-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών
οικονομικών προσφορών

και

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων» [της με αρ.
πρωτ. οικ 12994/21-07-2020 Διακήρυξη (20PROC007063249 2020-07-21)] όπως εμφανίζονται εξ ολοκλήρου στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
-Την αποδοχή της προσφοράς των Εταιρειών και την ανάδειξη αυτών ως Προσωρινών Αναδόχων για την ανάθεση
της ανωτέρω Υπηρεσία:
 Modulus Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής για την 1η ομάδα του φυσικού
αντικειμένου της Διακήρυξης ήτοι : την παροχή Ειδικής 5_ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης και ανέρχεται σε
ποσό (Ευρώ): 878,85 (Με ΦΠΑ24%) €
 WIND ΕΛΛΑΣ για την 2η ομάδα του φυσικού αντικειμένου της Διακήρυξης ήτοι : την παροχή τηλεφωνικών
Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ISDN FIBER SPEED 100 Mbps για την ολοκλήρωση του προγ/τος WiFi4EU
και ανέρχεται σε ποσό (Ευρώ): 2.130 (Με ΦΠΑ24%) €.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-08-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

