
  Περίληψη                                                                 Απόσπασµα 

«΄Εγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας &      Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 

  κατακύρωση ή µη αποτελέσµατος «Ανα -      του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

  δροµική καταλογογράφηση 15.000 τίτλων      Κοβενταρείου  ∆ηµοτικής Βιβλιο- 

  της Κ∆ΒΚ», προϋπολογισµού 40.000,00 €     θήκης Κοζάνης, αριθµ. 5/2015.          

  µε ΦΠΑ 23% & αρ. µελέτης 17/2015» 

                                              

      Απόφαση αριθµ. 41/2015               

                                                                 

      Στην Κοζάνη σήµερα 13-05-2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  20.00΄ (8.00΄ µ.µ.) 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 367/08-05-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου του που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 67 

του Ν. 3852/2010, στο Γραφείο της Βιβλιοθήκης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Κοζάνης µε την επωνυµία «Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Κοζάνης» που ορίστηκε από την αριθµ. 417/18-09-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κοζάνης. 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα έντεκα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου παρόντα βρέθηκαν τα επτά, δηλαδή : 

 

      Παρόντες :                                                         Απόντες :                               

    1.∆ηµόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος ∆Σ  1.Γκουτζηκώστας Γεώργιος, Μέλος ∆Σ   

    2.Πτωχούλης Παναγιώτης, Αντ/δρος ∆Σ     2.Κουτσονάνου Αννίτα, Μέλος ∆Σ 

    3.Βουτυρά Αφροδίτη, Μέλος ∆Σ                 3.Μαλούτας Λάζαρος, Μέλος ∆Σ 

    4.Κοντός Γρηγόριος, Μέλος ∆Σ                   4.Μόσχος ∆ηµήτριος, Μέλος ∆Σ     

    5.Λάππα Μαρία, Μέλος ∆Σ     

    6.Μαργαρίτη Ελένη, Μέλος ∆Σ                    

    7.Παπανικολάου ∆έσποινα, Μέλος ∆Σ 

                                                          

      Παρέστη επίσης η Προϊσταµένη ∆νσης της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης Κοζάνης Ιωάννα Στεργιοπούλου του Θεοδώρου του κλάδου ΤΕ1 

Βιβλιοθηκονόµων µε βαθµό Β΄ . 

      Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός υπάλληλος της Κοβενταρείου 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Εµµανουήλ Τράγιας του Θωµά του κλάδου ∆Ε1 

∆ιοικητικού µε βαθµό Γ΄ . 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : «΄Εγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας & κατακύρωση ή µη 

                      αποτελέσµατος «Αναδροµική καταλογογράφηση 15.000 τίτλων 

                      της Κ∆ΒΚ», προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ 23% & αρ. 

                      µελέτης 17/2015» 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παρακάτω 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης : 

 

Με την αριθµ. 17/2015 απόφαση – έγκριση µελέτης  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποφάσισε τον τρόπο εκτέλεσης, 

µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό του έργου «Αναδροµική καταλογογράφηση 15.000 

τίτλων της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» προϋπολογισµού 

40.000,00 € µε Φ.Π.Α. 23% και µε την αριθµ. 275/14-04-2015 καθορίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης,  περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Ο ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ την 17-04-2015. 
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Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την 27
η
 Απριλίου 2015 ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιενέργειας Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών (Ε.∆.Α.∆.), στην οποία πήραν µέρος οι 

παρακάτω δύο (2) εταιρείες : 

 

1. UniSystems συστήµατα πληροφορικής Α.Ε.Ε. 

2. Γ.ΣΙΟΥΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. DATABANK Πληροφορική 

 

Στο από 27.04.2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας Αξιολόγησης 

∆ιαγωνισµών (Ε.∆.Α.∆.)  αναφέρεται «…µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι γίνονται δεκτές οι προσφορές των : 1) 

UniSystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. και 2) Γ.ΣΙΟΥΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

DATABANK Πληροφορική…» «...Κατόπιν η Ε.∆.Α.∆. προχώρησε στην αξιολόγηση 

των Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισµού «Αναδροµική καταλογογράφηση 

15.000 τίτλων της Κ∆ΒΚ» και εισηγείται την αποδοχή ως τεχνικά αποδεκτής της 

προσφοράς των δύο (2) παραπάνω εταιρειών…» 

Το από 27.04.2015 ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής (Ε.∆.Α.∆.) 

κοινοποιήθηκε στις δύο (2) εταιρείες την ∆ευτέρα 04-05-2015  και δεν ασκήθηκε 

καµία ένσταση από τις ανωτέρω αναφερόµενες δύο (2) εταιρείες. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών (Ε.∆.Α.∆.) 

προχώρησε την 06-05-2015 στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των δύο 

(2) εταιρειών : 

1. UniSystems συστήµατα πληροφορικής Α.Ε.Ε. 

2. Γ.ΣΙΟΥΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. DATABANK Πληροφορική 

Στο από 06-05-2015 Πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της 

Επιτροπής προκύπτει ότι µειοδότης του έργου «Αναδροµική καταλογογράφηση 

15.000 τίτλων της Κ∆ΒΚ» είναι η «UniSystems συστήµατα πληροφορικής Α.Ε.Ε.» 

σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 

έξι χιλιάδων πεντακοσίων (36.500,00) € περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 

΄Υστερα από όλα τα παραπάνω, προτείνω λοιπόν να εγκρίνουµε το 

αποτέλεσµα του από 27-04-2015 (αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικής 

προσφοράς) και 06-05-2015 (αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς) πρακτικού και να 

προβούµε στην κατακύρωση του διαγωνισµού στην «UniSystems συστήµατα 

πληροφορικής Α.Ε.Ε.» , Αλεξάνδρου Πάντου 19 – 23, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Α.Φ.Μ. 

094029552/∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλέφ. +30 211 9997000, fax +30 211 9997199. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.¨ 

(ΦΕΚ 11/τ.Α΄/15.01.1980). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨ 

(ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/08.06.2006). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 (παρ.9 & 10) του Ν. 3463/2006 

¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08.06.2006) όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 (παρ. 13) του Ν. 3731/2008 

¨Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών 

θεµάτων αρµοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών¨ (ΦΕΚ 263/τ. 

Α΄/23.12.2008).  
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4. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6  του Ν. 4071/2012 ¨Ρυθµίσεις για την      

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ¨ (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11.04.2012). 

5. Τις διατάξεις του Ν. Ν.3614/2014 (περί ΕΣΠΑ) και του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν κάθε φορά. 

6. Τις διατάξεις Ν.2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας». 

7. Το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8-10-1998) Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών 

ερευνών». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (∆ιαύγεια). 

9. Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (Έξοδα δηµοσίευσης). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων  και τον Ν.4072/2012 

(ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση του Ν. 4013/11). 

11. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (πολυνοµοσχέδιο) που αφορά τις 

εγγυήσεις. 

12. Τον προϋπολογισµό της ΚΒ∆Κ, στον ΚΑ 10.6117.0003. 

13. Την µε αριθµ. 17/2015 απόφαση – έγκριση µελέτης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ¨περί καθορισµού των όρων της διακήρυξης και της 

ψήφισης της σχετικής πίστωσης¨. 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού που 

διενεργήθηκε  την 27-04-2015 (αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικής 

προσφοράς) και 06-05-2015 (αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς),  διαγωνισµού για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναδροµική καταλογογράφηση 

15.000 τίτλων της Κ∆ΒΚ» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α. 23% και αριθµό 

έγκρισης µελέτης 17/2015, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 

παραπάνω εισήγηση της παρούσας. 

 

Β. Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου «Αναδροµική καταλογογράφηση 

15.000 τίτλων της Κ∆ΒΚ» προϋπολογισµού 40.000,00 € και αριθµό έγκρισης 

µελέτης 17/2015 στην εταιρεία «UniSystems συστήµατα πληροφορικής Α.Ε.Ε.» , 

Αλεξάνδρου Πάντου 19 – 23, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Α.Φ.Μ. 094029552/∆ΟΥ ΦΑΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλέφ. +30 211 9997000, fax +30 211 9997199, σύµφωνα µε ην 

οικονοµική  προσφορά της  ποσού τριάντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων (36.500,00) 

€ περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 

 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) 

(Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ. Α΄). 

 

∆. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Κοβενταρείου 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (www.kozlib.gr) (Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ. Α΄). 
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Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.  

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 41/2015. 

 

 Το παραπάνω Πρακτικό αρ. 5/2015, συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής : 

 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                 Ο ΑΝΤΙΠΡ/∆ΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 ∆ηµόπουλος Παναγιώτης  Πτωχούλης Παναγιώτης     Βουτυρά Αφροδίτη  

                                                                                        Κοντός Γρηγόριος 

                                                                                        Λάππα Μαρία  

                                                                                        Μαργαρίτη Ελένη 

                                                                                        Παπανικολάου ∆έσποινα 

                                                                      

                                                                   

                                                                                        

           Ακριβές  Αντίγραφο                                            

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                             

          ∆ηµόπουλος Παναγιώτης 
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