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Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  127 

 

Θέμα:    Λήψη απόφασης για την οριστική ανακήρυξη Αναδόχων της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή ειδικών 

τηλεφωνικών συνδέσεων" σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00.6222.0001 "Tηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη 

Εσωτερικού"- Χρονική Διάρκεια Υπηρεσιών: 24 μήνες" 

 
    Σήμερα την 16η  του μήνα  Σεπτεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  09:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  16471/11-09-2020 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» και τις υπ' αριθμ. 

Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-

2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και 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»]  

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

πέντε (5)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος 

 

 

Απόντες:    κ. κ  Δήμητρα Δούμουρα   (τακτικό  μέλος)  -  Μιχάλης Σελέκος   (τακτικό μέλος) -  

                           Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)  -  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος). 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων  ως κατεπείγοντα: 1.  Λήψη απόφασης για την οριστική ανακήρυξη 

Αναδόχων της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων" σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00.6222.0001 

"Tηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού"- Χρονική Διάρκεια Υπηρεσιών: 24 μήνες"  2. Λήψη 

απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασία, για την εκποίηση των 
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εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την  παράδοση σε 

εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ.   3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής και ορισμός 

υπολόγου, για πληρωμή παραβόλων οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου. 

   -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη 

των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 , 2

ο
 και 3

ο
  θέμα αντίστοιχα  στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 

άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 -Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ 

θέματα, ως  1
ο
 , 2

ο
 και 3

ο
  θέμα  ΗΔ και  το  1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 , 4

ο
, 5

ο
 και 6

ο
 θέμα   της  ΗΔ  σε  4

ο
 , 5

ο
 ,  6

ο
 , 7

ο
,  8

ο
,  και  9

ο
 

θέμα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

 

   Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο 

 (πλέον)  θέμα  έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την  από 15-09-2020  εισήγηση της   Δ/νσης 

Στρατηγικου Σχεδιαμού   στην οποία αναφέρεται ότι: 

 

 

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 

ΟΜΑΔΑ_1η 

CPV 32551100-1 

Παροχή Ειδικής 5_Ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδεσης (5_Ψήφια  Γραμμή 

Εξυπηρέτησης Δημότη)  

ΟΜΑΔΑ_2η 

CPV 64210000-1   
Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber Speed 100 

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. 16644/15-09/2020    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 
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 Παρακαλείσθε όπως λάβετε απόφαση για τα εξής:  

-          την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16644/15-09-2020,    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 την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγ/τος WiFi4EU  ως ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Αναδόχων σύμφωνα με την ως άνω 

Διακήρυξη.  

 

    Το ως άνω αναφερόμενο,  υπ’ αριθμ πρωτ.  οικ. 16644/15-09-2020 Πρακτικού  Διενέργειας Διαγωνισμού - 
Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής,  επισυνάπτεται στην παρούσα 

 

Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με 

τίτλο «Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων» σε βάρος του Κ.Α.Ε: 00.6222.0001,  «Τηλεφωνικά, Τηλεγρα-

φικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού»_ Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 24 μήνες». 

 

   Στο Χαϊδάρι σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 143/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων που αναδείχθηκαν κατά την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Παροχή ειδικών τηλεφωνικών 

συνδέσεων» σε βάρος του Κ.Α.Ε: 00.6222.0001,  «Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού»_ 

Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 24 μήνες» και δημοσιεύτηκε με την υπ’ αριθμ.  12994/21-07-2020 

διακήρυξη,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 1) Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

            2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

            3) Περγαντής Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος) 
 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

-Το υπ’ αριθμ. 14092/06-08-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών 

-Την υπ’ αριθμ.  114/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΗ3-ΛΝΛ) με την οποία εγκρίθηκε το 

παραπάνω πρακτικό 

 

πρότεινε ως προσωρινούς  ανάδοχους τις εταιρείες : 

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 Mbp 

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη η υπ’ αριθμ. 15437/31-08-2020 πρόσκληση κατάθεσης 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στις  εταιρείες  Modulus  Ανώνυμη  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών  &  Πληροφορικής  

για  την  1η  ομάδα  και  της   «WIND ΕΛΛΑΣ» για την 2η ομάδα με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός δέκα 

(10) ημερών χρονικού διαστήματος, από την κοινοποίηση της, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους της ανωτέρω διακήρυξης (άρθρο 3.2), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της σχετικής παραγράφου της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν σε σφραγισμένους φακέλους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως ορίζεται 

στην διακήρυξη. 
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α/α Επωνυμία Εταιρείας Αρ.πρωτ. Φακέλλου  

1 
Modulus  Ανώνυμη  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών  

&  Πληροφορικής   
16444/11-09-2020 

2 «WIND ΕΛΛΑΣ» 
                    16446/11-9-2020 

 

 

    Οι φάκελοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση 

τους  είναι εμπρόθεσμη. 

 

   Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  

 

    Τα δικαιολογητικά που υπεβλήθηκαν ελέχθησαν από την επιτροπή και ευρέθηκαν ότι είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της     της διακήρυξης.  

 

    Βάσει των ανωτέρω, καθώς και του άρθρου 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, η αρμόδια Επιτροπή προτείνει προς τη 

Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθούν Οριστικά  οι ακόλουθες ΟΜΑΔΕΣ στους προσωρινούς αναδόχους: 

 

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 Mbp 

 

καθώς και οι δύο εταιρείες κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

          1) Ψαρινόπουλος  Νικ.όλαος (Πρόεδρος)      

          2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

          3) Περγαντής Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος) 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ. 16644/15-09-2020  Πρακτικό   

και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 14 

παρ. 1 του Ν.4625/19,  συζήτησε το θέμα. 

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5) Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
 

-Εγκρίνει το υπ΄αριθμ: 16644/15-09-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Συνοπτικού 

Διαγωνισμού  για την υπηρεσία  με τίτλο «Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων»  σε βάρος του Κ.Α.Ε: 

00.6222.0001,  «Τηλεφωνικά, Τηλεγρα-φικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού»_ Χρονική διάρκεια παροχής 

υπηρεσιών: 24 μήνες», [της με αρ. πρωτ. οικ  12994/21-07-2020 Διακήρυξης  (20PROC007063249 2020-07-21)]  

όπως εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 
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-Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών, 

τις εταιρείες: 

 Modulus  Ανώνυμη  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών  &  Πληροφορικής  για  την  1η  ομάδα  : Παροχή  Ειδικής  

5-Ψήφιας  Τηλεφωνικής  Σύνδεσης  (5_Ψήφια  Γραμμή  Εξυπηρέτησης  Δημότη)  

 

 «WIND ΕΛΛΑΣ» για την 2η ομάδα: Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber 

Speed 100 Mbp 

 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  16-09-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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