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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                   52η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 23.11.2021

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 23η  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  85204/19.11.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 
της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 19.11.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    «
4. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                       «    «
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    «

ΑΠΟΝΤΕΣ                      
1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                           Μέλος της Ο.Ε.
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                                   «    «
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                   «    «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –423–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
και Πρασίνου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 84387/17.11.2021 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
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«Σας στέλνουμε το από 16/11/21 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και 
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στο Ίλιον την 16η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ιλίου (οδός Κάλχου 48 – 50) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 270/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΔ3ΟΩΕΒ-ΒΣΤ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του 
στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου» με αριθμ. Διακήρυξης 54553/27-07-
2021 και ΑΔΑΜ:21PROC008990099 2021-07-28.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης  πραγματοποιήθηκε  για τους πέντε (5) συστημικούς 
διαγωνισμούς, οι οποίοι αφορούν τα επιμέρους τμήματα του διαγωνισμού για τα οποία κατατέθηκαν 
προσφορές με α.α συστήματος:

ΟΜΑΔΑ
α.α. 
συστήματος

Υπό προμήθεια είδος

135556 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26 τν
ΟΜΑΔΑ Α

135578 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5 τν

ΟΜΑΔΑ Β 135557 Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5 τν με ανυψωτική πλατφόρμα

ΟΜΑΔΑ Γ 135558
Υδροφόρα-πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων 
νερού

ΟΜΑΔΑ Δ 135559 Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Μαρκατσέλας Παναγιώτης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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2.  Δασκαλάκη Άννα, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3. Χαριτάκης Αντώνιος, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

1. Με το από 27/10/2021 πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ως προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α, Β, Γ 
και Δ της προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου. Με την υπ. αριθ. 371/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 αυτής. 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω 
παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 
εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως παραγράφου 2.4.2.5 της 
διακήρυξης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. 

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 4/11/2021. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 11/11/2021 το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 
4. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας». 
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5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 
83085/12-11-2021 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω 
άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.6.2.  της διακήρυξης. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 54553/27-07-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. την υπ’ αριθ. 371/21  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
4. την υπ’ αριθ. 80503/4-11-21 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών
5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Να   αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ως 
ανάδοχος  για τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ της  «Προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»  καθώς υπέβαλλε τη μοναδική πλήρη, ορθή και 
συμφέρουσα προσφορά, η οποία ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας, και επιπλέον κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση 
του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου» στην εταιρεία με την επωνυμία: 
«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», η οποία υπέβαλλε τη μοναδική 
πλήρη, ορθή και συμφέρουσα προσφορά, η οποία ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας, και επιπλέον κατέθεσε όλα τα 
προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

 Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 396/2021
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς – Κήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 παρ. 
2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019). 
Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι.

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. ΑΟΕ 396/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      49η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 02.11.2021

    (Αριθμ. Πρωτ. 80306/03.11.2021)

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 2α  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 
π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 79019/29.10.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 
Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 29.10.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του 
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 
(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 
παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    «
5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.             Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ                      
1. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε.
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                                   «    «
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «    «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                   «    «

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ –396–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  
3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών, της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
Πρασίνου» .

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 78960/29.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 

       «Σας στέλνουμε το από 27/10/21 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την 
«Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
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Πρασίνου», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον την 15η του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο 
Ιλίου (οδός Κάλχου 48 – 50) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ άριθμ. 270/2021 (ΑΔΑ: ΨΔ3ΟΩΕΒ-ΒΣΤ) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
Πρασίνου» σύμφωνα με την Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 54553/27-07-2021 και ΑΔΑΜ:21PROC008990099. 

Η αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε  για τους πέντε (5) συστημικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι 
αφορούν τα επιμέρους τμήματα του διαγωνισμού για τα οποία κατατέθηκαν προσφορές με α.α 
συστήματος:

ΟΜΑΔΑ α.α. 
συστήματος Υπό προμήθεια είδος

135556 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26 τν
ΟΜΑΔΑ Α

135578 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5 τν

ΟΜΑΔΑ Β 135557 Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5 τν με ανυψωτική πλατφόρμα

ΟΜΑΔΑ Γ 135558 Υδροφόρα-πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων 
νερού

ΟΜΑΔΑ Δ 135559 Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Μαρκατσέλας Παναγιώτης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2  Δασκαλάκη Άννα, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3. Χαριτάκης Αντώνιος, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

1. Την  15-09-2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των 
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απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου, την 
αξιολόγησης και της βαθμολόγησης αυτών στο από  29/09/2021 πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 371/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής έγιναν δεκτές όλες οι προσφορές και η βαθμολόγηση αυτών έχει ως 
ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α.Α 
/ΕΣΗΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ 
Α 135556

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238736 101,05

135578

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238737 100,21

ΟΜΑΔΑ 
Β 135557

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238739 102,32

ΟΜΑΔΑ Γ 135558

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238740 100,08

ΟΜΑΔΑ 
Δ 135559

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238744 100,25

2. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης). Στη 
συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
οικονομικές προσφορές των προσφερόντων που δεν απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο,  οι 
οποίες ήταν μέχρι τώρα «κλειδωμένες».
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 
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αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι υποβληθείσες οικονομικές 
προσφορές του μοναδικού υποψηφίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, όπως ελήφθη από την 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

ΟΜΑΔΑ Α.Α 
/ΕΣΗΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ   ΦΠΑ

(€)

135556

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238736

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

356.000,00

ΟΜΑΔΑ 
Α

135578
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238737 108.000,00

ΟΜΑΔΑ 
Β 135557

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
238739 62.000,00

ΟΜΑΔΑ 
Γ 135558

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
238740 158.000,00

ΟΜΑΔΑ 
Δ 135559

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
238744 34.000,00

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή 
στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Προσφερθείσα τιμή
Λ = Συνολική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς
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Κατόπιν των ανωτέρω, η κατάταξη των προσφορών με βάση τη τιμή του Λ είναι η εξής:

ΟΜΑΔΑ
Υπό 

προμήθεια 
είδος

Οικονομικός 
φορέας

α/α 
προσφοράς

βαθμολογία προσφερόμενη 
τιμή

Λ α/α/
κατάταξης

Ανατρεπόμενο 
φορτηγό 
μικτού 

φορτίου 26 τν

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238736 101,05 356.000,00 3523,01 1

ΟΜΑΔΑ 
Α

Ανατρεπόμενο 
φορτηγό 
μικτού 

φορτίου 3,5 τν

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238737 100,21 108.000,00 1077,74 1

ΟΜΑΔΑ 
Β

Φορτηγό 
μικτού 

φορτίου 3,5 τν 
με ανυψωτική 
πλατφόρμα

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238739 102,32 62.000,00 605,94 1

ΟΜΑΔΑ 
Γ

Υδροφόρα-
πλυστικό 
όχημα 

χωρητικότητας 
10.000 λίτρων 

νερού

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238740 100,08 158.000,00 1578,74 1

ΟΜΑΔΑ 
Δ

Πλυστικό 
όχημα υψηλής 

πίεσης

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

238744 100,25 34.000,00 339,15 1

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί προς τη Οικονομική επιτροπή :

α) Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών του οικονομικού φορέα «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τις ομάδες ειδών στις οποίες συμμετέχει.
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β) την αποδοχή της κατάταξης των προσφορών της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης του διαγωνισμού 

γ) την ανάδειξη της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
ως προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ της προμήθειας οχημάτων για την 
ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου , γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο και

δ) Τη συνέχιση της συμμετέχουσας εταιρείας στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού με την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

    Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
                           Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση 
του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»
Β)Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω προμήθειας την εταιρεία με την επωνυμία: «Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ, γιατί η προσφορά 
της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται 
συμφέρουσα για το Δήμο

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 54553/27-07-2021 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          
Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                Δρακόπουλος Ν.
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