
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      17η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 04.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Μαΐου 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29390/30.04.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 30.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                 Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.          

                ΑΠΟΦΑΣΗ –116– 

    Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋,  εισάγει για συζήτηση το   

1ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση πρακτικού τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του 

συνοπτικού διαγωνισμού  σχετικά με την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 29017/28.04.2020 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σα̋ στέλνουμε το πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του συνοπτικού διαγωνισμού που 

αφορούν: την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και  τεχνικών προσφορών και την 

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, σχετικά με την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» 

καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με 

τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Στο Ίλιον την 22η του μηνό̋ Απριλίου του έτου̋ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έω̋ 10:30 π. μ. 
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στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού (και αξιολόγηση̋ 

προσφορών με βάση το 221ου άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 018/30-01-2020 και αντίστοιχο 

αριθμό πρωτοκόλλου 9143/05-02-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 6ΩΣΧΩΕΒ-ΟΞΤ), 

παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ είναι οι : 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλο̋  

β.  ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, τακτικό μέλο̋  

γ. ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τακτικό μέλο̋ 

έχοντα̋ υπόψη 

α) Τη με αριθμό 25777/08-04-2020 διακήρυξη για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών 

μέσων», η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr και 

β) τη με αριθμό 087/06-04-2020 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 25582/07-04-2020 Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 6Ξ1ΧΩΕΒ-7ΙΗ) για την έγκριση διάθεση̋ πίστωση̋ τη̋ 

προϋπολογιζόμενη̋ δαπάνη̋, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξη̋ τη̋ «Συντήρηση̋ & επισκευή̋ μεταφορικών μέσων», 

συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τι̋ προσφορέ̋ των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

τη̋ αναφερομένη̋ στην διακήρυξη ώρα̋ κατά σειρά προσελεύσεω̋, επί αποδείξει, ω̋ κάτωθι : 

Πρώτο̋ προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίο̋ στο εξωτερικό 

μέρο̋ αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

ΔΙΠΛΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χρ. Σμύρνη̋ 59, Περιστέρι, 12131 

Ο ανωτέρω φάκελο̋, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση τη̋ ταυτότητα̋ του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋. 

Δεύτερο̋ προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίο̋ στο εξωτερικό 

μέρο̋ αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γιαννιτσών 109, Περιστέρι, 12131 

Ο ανωτέρω φάκελο̋, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση τη̋ ταυτότητα̋ του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενη̋ κατά αδιάκοπο σειρά τη̋ 

παραδόσεω̋ των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοση̋ των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητα̋ του διαγωνισμού, 

ενώ επίση̋ κηρύσσεται η έναρξη τη̋ δημόσια̋ αποσφράγιση̋ των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεω̋ και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, ο οποίο̋ έχει ω̋ εξή̋ : 

Πρώτο̋ αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ του οικονομικού φορέα :  

ΔΙΠΛΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη̋ 

Παρατηρήσει̋ 
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Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) τη̋ παρ. 

4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

5.Ι ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋ 5.ΙΙ.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνεια̋ οικονομική̋ επάρκεια̋ 5.ΙΙ.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

 
Δεύτερο̋ αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ του οικονομικού φορέα :  
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη̋ 

Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) τη̋ παρ. 

4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

5.Ι ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋ 5.ΙΙ.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνεια̋ οικονομική̋ επάρκεια̋ 5.ΙΙ.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή τη̋, εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό και διαπίστωσε, όπω̋ φαίνεται στου̋ αντίστοιχου̋ πίνακε̋ 

παραπάνω, την πληρότητά του̋ και τη συμφωνία του̋ με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ του διαγωνισμού 

και ιδίω̋ με το 5ο άρθρο του Α’ Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ τόσο για τον οικονομικό φορέα «ΔΙΠΛΑΣ 

Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» όσο και για τον οικονομικό φορέα «ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». 

Σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ και καθώ̋ τα 

δικαιολογητικά συμμετοχή̋ των προαναφερόμενων οικονομικών φορέων έγιναν αποδεκτά, σύμφωνα με 

τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των τεχνικών προσφορών του̋. Διαπίστωσε ότι οι 

τεχνικέ̋ προσφορέ̋ των οικονομικών φορέων «ΔΙΠΛΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» είναι πλήρει̋ και σωστέ̋, σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και ότι άλλο 

προβλέπεται στο Β’ Παράρτημα, ιδίω̋ δε στο 4ο άρθρο, καθώ̋ και στο 6ο άρθρο του Α’ Παραρτήματο̋ 

τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ 

και καθώ̋ και οι τεχνικέ̋ προσφορέ̋ των προαναφερόμενων οικονομικών φορέων έγιναν αποδεκτέ̋, η 

Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων «ΔΙΠΛΑΣ Χ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». 

Η Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση (Π. Μ. Ε.), η οποία προκύπτει για κάθε οικονομική προσφορά, 

υπολογίζεται από την έκπτωση επί τη̋ τιμή̋ τη̋ χρέωση̋ ανά ώρα εργασία̋ (α) και από την έκπτωση 

επί τη̋ αξία̋ των τιμών των ανταλλακτικών (β) σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση : 

Π. Μ. Ε. = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)] 

με την προϋπόθεση β > α (επί ποινή αποκλεισμού). 

Τα αποτελέσματα τη̋ εξέταση̋ των οικονομικών προφορών καταγράφονται αναλυτικότερα στον 
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παρακάτω πίνακα : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
(%) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 
Συντήρηση – επισκευή επιβατικών 

οχημάτων 
_ _ _ 

2 Συντήρηση – επισκευή δικύκλων 17,45 
ΔΙΠΛΑΣ Χ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΙΠΛΑΣ Χ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 
Συντήρηση - επισκευή οργάνων 

ελέγχου ταχύτητα̋ οχήματο̋ 
47,25 

ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4 
Πλαίσια και υπερκατασκευή 

ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE 
_ _ _ 

5 
Πλαίσια και υπερκατασκευή 

ελαστιχοφόρων φορτωτών MUSTANG 
_ _ _ 

 
Η Επιτροπή προτείνει τον οικονομικό φορέα «ΔΙΠΛΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ω̋ ανάδοχο τη̋ 2η̋ Ομάδα̋ και 

τον οικονομικό φορέα «ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ω̋ ανάδοχο τη̋ 3η̋ Ομάδα̋, όπω̋ περιγράφεται 

αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 7ο και το 8ο άρθρο του Α’ 

Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού. Οι προαναφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ 

υπέβαλλαν δικαιολογητικά και τεχνικέ̋ προσφορέ̋ σε συμφωνία με του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού και την πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμή̋ ανά κατηγορία συντηρήσεων. 

Επίση̋, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε προσφορά για τι̋ ακόλουθε̋ τρει̋ (3) ομάδε̋ : 

· 1η Ομάδα «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχημάτων». 

· 4η Ομάδα «Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE». 

· 5η Ομάδα «Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών MUSTANG». 

για τι̋ οποίε̋ ο παρών συνοπτικό̋ διαγωνισμό̋ κηρύσσεται άκαρπο̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ των τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών σχετικά με την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών 

μέσων»  

Β. Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, ω̋ εξή̋: 

- Για τα είδη τη̋ 2η̋ Ομάδα̋  «Συντήρηση – επισκευή δικύκλων « τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΔΙΠΛΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίο̋ υπέβαλλε  δικαιολογητικά και τεχνικέ̋ 
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προσφορέ̋ σε συμφωνία με του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ του 

παρόντο̋ διαγωνισμού και την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει ποιοτικών 

κριτηρίων και τιμή̋ ανά κατηγορία συντηρήσεων 

- Για τα είδη τη̋ 3η̋ Ομάδα̋ «Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα̋ οχήματο̋» τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», ο οποίο̋ υπέβαλλε  

δικαιολογητικά και τεχνικέ̋ προσφορέ̋ σε συμφωνία με του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού και την πλέον συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμή̋ ανά κατηγορία συντηρήσεων 

 Γ. Για τι̋ ακόλουθε̋ ομάδε̋:  

· 1η Ομάδα «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχημάτων» 

· 4η Ομάδα «Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE» 

· 5η Ομάδα «Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών MUSTANG» 

για τι̋ οποίε̋ ο διαγωνισμό̋ έχει κηρυχτεί  άκαρπο̋ , τη συνέχιση του διαγωνισμού με τη διαδικασία 

τη̋ διαπραγμάτευση̋ χωρί̋ προηγούμενη δημοσίευση. 

 

Στην παρούσα απόφαση ο Δ.Σ κ. Φεγγερό̋ Β. απέχει. 

 

Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκηση̋ τη̋ είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ( ήτοι τη̋ οικονομική̋ επιτροπή̋), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τη̋ οποία̋ τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋. Για το παραδεκτό 

τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,            

     Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                       Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋.                     
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