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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11522/16.03.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          12η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                 την 15.03.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 10586/09-03-2018 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 09-03-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ    Μέλος της Ο.Ε.           

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

      ΑΠΟΦΑΣΗ –118– 

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

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε 

αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10200/09.03.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 21/02/2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, το από 

23/02/2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και 

το από 07/03/2018, που αφορούν την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων 

σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018», 

καθώς και το φάκελο της ανωτέρω υπηρεσίας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στο Ίλιον, σήμερα 21/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 2ο 

Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 028/2018 (ΑΔΑ ΨΨΛΠΩΕΒ-ΛΔΘ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 52264 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 2384/22-01-2018 

διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των 

Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το 

έτος 2018»  

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 2384/22-01-2018 διακήρυξης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε 

αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018»  και 

το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα 

αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 52264. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 15/02/2018 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 21/02/2018 και ώρα 10:00. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 52264 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω 

προμηθευτές:   

 
 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αρχοντούλα Μαμουνάκη 

2. Ηλίας Βλαχάκης  

3. Νικόλαος Μιχαηλίδης 
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 Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

 

1 

 

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

12/02/2018, 18:55:56 

 

2 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 

 

14/02/2018, 14:55:37 

 

3 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ  

 

14/02/2018, 18:29:59 

 

4 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

15/02/2018, 12:38:10 

  
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία 

οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 

αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 13, αυτοί θα 

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 

λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 
 Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς συστήματος 

 

1 

 

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

90304 

 

2 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 

 

90472 

 

3 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ 

ΕΠΕ 

 

90200 

 

4 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

90083 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
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καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ 
52264 

 

Στο Ίλιον, σήμερα 22/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 2ο 

Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 028/18 (ΑΔΑ ΨΨΛΠΩΕΒ-ΛΔΘ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 52264 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 2384/22-01-2018 

διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των 

Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το 

έτος 2018». 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθμ. 2384/22-01-2018 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά τις «Μεταφορές μελών 

των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, για το έτος 2018», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες 

εφημερίδες (τρείς εφημερίδες: Κοινωνική, Ο Λόγος, Η Πόλη μας), ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την με αριθμ. Πρωτ. 108321/38122/21-12-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56669/28-1-2017) που αφορά την 

έγκριση μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τον Δήμο Ιλίου. 

γ) την υπ΄ αριθμ. 012/19-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση της διενέργειας 

της υπηρεσίας που αφορά τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές 

δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018» 

δ) την υπ΄ αριθμ. 026/18-1-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης & του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αρχοντούλα Μαμουνάκη 

2. Ηλίας Βλαχάκης  

3. Νικόλαος Μιχαηλίδης 
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υπηρεσίας, 

ε) Το από 21/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ. πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

 

η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των 

κάτωθι υποψηφίων: 

  

1)  ΜΕΪΔΑΝΗΣ XΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΜΒΡΑΪΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.: 32010 (Τηλ: 
6982310950, Fax: 210 2691818), α.α. προσφοράς 90304/12-02-2018/18:55:56 

 
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ, Χαροκόπου 87, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 176 71, (Τηλ: 210 9561128, Fax: 

210 9510448), α.α. προσφοράς 90472/14-02-2018/14:55:37 
 

3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ, Λ. Μεσογείων 279, Κ. Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 31, 
(Τηλ: 210  6740440-41, Fax: 210 6710332), α.α. προσφοράς 90200/14-02-
2018/18:29:59 

 
4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Μάρνη 32, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 32, (Τηλ: 210 5240140, 

Fax: 210 5231855), α.α. προσφοράς 90083/15-02-2018/12:38:10 
 
όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Όσον αφορά στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ: Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

- Οι άδειες κυκλοφορίας, όπως αναγράφονται στα προσκομισθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, αφού η παλαιότητα τους  για πέντε (5) 
από τα έξι (6) τουριστικά λεωφορεία ξεπερνά τα δέκα (10) έτη 

- Η κατατεθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του Γεωργίου Ανύψη του Νικολάου με την ιδιότητα του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη διότι είναι ανακριβής ως 
προς το περιεχόμενο της, αφού η ηλικία των προς μίσθωση τουριστικών λεωφορείων ξεπερνά 
τα δέκα (10) έτη. 

Με βάσει τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ότι η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ δεν μπορεί να 
προαχθεί στο επόμενο στάδιο, αυτό της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και αποκλείεται. 
 
Όσον αφορά τις εταιρείες:  
 

1) ΜΕΪΔΑΝΗΣ XΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 
3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 
έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από τους όρους της διακήρυξης και η Επιτροπή εισηγείται ότι οι 

παραπάνω ενδιαφερόμενοι προάγονται στο επόμενο στάδιο, αυτό της αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ 52264 

Στο Ίλιον, σήμερα 02/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 

2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 028/18 (ΑΔΑ ΨΨΛΠΩΕΒ-ΛΔΘ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές 
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προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 52264 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 2384/22-

01-2018 διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών 

των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, για το έτος 2018». 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) Την υπ΄ αριθμ. 2384/22-01-2018 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά τις «Μεταφορές μελών 

των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, για το έτος 2018», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες 

εφημερίδες (τρείς εφημερίδες: Κοινωνική, Ο Λόγος, Η Πόλη μας), ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την με αριθμ. Πρωτ. 108321/38122/21-12-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56669/28-1-2017) που αφορά την 

έγκριση μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τον Δήμο Ιλίου. 

γ) την υπ΄ αριθμ. 012/19-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση της διενέργειας 

της υπηρεσίας που αφορά τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές 

δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018» 

δ) την υπ΄ αριθμ. 026/18-1-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης & του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

υπηρεσίας, 

ε) Το από 21/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ. πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

στ) Το από 22/2/2018 και ώρα 12:00 π.μ. πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης «Δικαιολογητικών 

συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών» 

 

 Η Επιτροπή προχώρησε στον απαιτούμενο έλεγχο  γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των 

διαγωνιζόμενων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα αυτών. 

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αρχοντούλα Μαμουνάκη 

2. Ηλίας Βλαχάκης  

3. Νικόλαος Μιχαηλίδης 

ΑΔΑ: 6Ζ16ΩΕΒ-ΛΨΡ
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Τα μέλη της επιτροπής, τα οποία διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα 

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελοι «Οικονομικές προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

Πρώτη εξετάστηκε η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου ΜΕΪΔΑΝΗΣ XΡΗΣΤ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΜΒΡΑΪΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.: 32010 (Τηλ: 6982310950, Fax: 210 2691818), ΑΦΜ: 

029565307 Δ.Ο.Υ. Θηβών, ο οποίος είχε καταχωρηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων και είχε πάρει τον μοναδικό α/α. προσφοράς 90304/12-02-2018/18:55:56 

 

 
Α/Α 

 
ΟΜΑΔΕΣ 

 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

 
ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 1η Ομάδα: «Μεταφορές μελών 
Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας σε 
εκδηλώσεις και εκδρομές» 
 

73.356,00 18.085,44 93.441,44 

2 2η Ομάδα: Μεταφορές Αθλουμένων 
του Αυτοτελούς Τμήματος 
Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης και μαθητών 
σχολείων, σε αθλητικές-
επιμορφωτικές δραστηριότητες» 
 

15.380,00 3.691,20 19.071,20 

3 3η Όμάδα: «Μεταφορές για τη 
Δ/νση Πολιτισμού (θεατρικής 
ομάδας, μαθητών σχολείων σε 
πολιτιστικές δραστηριότητες και της 
φιλαρμονικής του Δήμου σε 
λιτανείες και εκδηλώσεις» 

3.010,00 722,40 3.732,40 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
93.746,00 

 
22.499,04 

 
116.245,04 

 

Δεύτερη εξετάστηκε η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε., Μάρνη 32, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 32, (Τηλ: 210 5240140, Fax: 210 5231855), ΑΦΜ: 99321140 Δ.Ο.Υ 

Δ’ Αθηνών, ο οποίος είχε καταχωρηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και είχε πάρει 

τον μοναδικό α/α προσφοράς α/α. προσφοράς 90083/15-02-2018/12:38:10 
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Α/Α  
ΟΜΑΔΕΣ 

 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
 

 
ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 1η Ομάδα: «Μεταφορές μελών 
Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας σε 
εκδηλώσεις και εκδρομές» 

82.250,00 19.740,00 101.990,00 

2 2η Ομάδα: Μεταφορές Αθλουμένων 
του Αυτοτελούς Τμήματος 
Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης και μαθητών 
σχολείων, σε αθλητικές-
επιμορφωτικές δραστηριότητες» 

18.548,00 4.451,52 22.99,52 

3 3η Όμάδα: «Μεταφορές για τη 
Δ/νση Πολιτισμού (θεατρικής 
ομάδας, μαθητών σχολείων σε 
πολιτιστικές δραστηριότητες και της 
φιλαρμονικής του Δήμου σε 
λιτανείες και εκδηλώσεις» 

3.460,00 830,40 4.290,40 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
104.258,00 

 
25.021,92 

 
129.279,92 

 

2) Τρίτη εξετάστηκε η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ, Λ. Μεσογείων 279, Κ. Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 31, (Τηλ: 210  
6740440-41, Fax: 210 6710332), ΑΦΜ: 095660663 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, η οποία είχε 
καταχωρηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και είχε πάρει τον μοναδικό 
α/α προσφοράς 90200/14-02-2018/18:29:59 
 

 
Α/Α 

 

ΟΜΑΔΕΣ 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 1
η
 Ομάδα: «Μεταφορές μελών 

Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας σε 

εκδηλώσεις και εκδρομές» 

82.250,00 19.740,00 101.990,00 

2 2
η 

Ομάδα: Μεταφορές Αθλουμένων 

του Αυτοτελούς Τμήματος 

Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας 

και Δια Βίου Μάθησης και μαθητών 

σχολείων, σε αθλητικές-

επιμορφωτικές δραστηριότητες» 

20.060,00 4.814,40 24.874,40 

3 3
η
 Όμάδα: «Μεταφορές για τη Δ/νση 

Πολιτισμού (θεατρικής ομάδας, 

μαθητών σχολείων σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και της 

φιλαρμονικής του Δήμου σε 

λιτανείες και εκδηλώσεις» 

3.730,00 895,20 4.625,20 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

106.040,00 

 

25.449,60 

 

131.489,60 
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Με βάσει τις ανωτέρω οικονομικές προσφορές η Επιτροπή προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την 

υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και 

μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018» τον διαγωνιζόμενο ΜΕΪΔΑΝΗΣ 

XΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο οποίος υπέβαλλε οικονομική προσφορά αξίας 93.746,00 € πλέον Φ. Π. 

Α  24% 22.499,04 € και συνολικό ποσό  116.245,04 € και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμό 2384/22-01-2018 διακήρυξης. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Την έγκριση α) του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών β) του πρακτικού 

αξιολόγησης  προσφορών και γ) πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη 

του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Την ανάδειξη του διαγωνιζόμενου με την επωνυμία: «ΜΕΪΔΑΝΗΣ XΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,» 

ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε 

αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018»  ο 

οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά αξίας 93.746,00 € πλέον Φ. Π. Α  24% 22.499,04 € και 

συνολικό ποσό  116.245,04 € και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 

2384/22-01-2018 διακήρυξης 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                    Κουμαραδιός Γ.,    Γκόγκος Κ.,                

                            Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                   Βομπιράκη Ν.,  Κανελλόπουλος Γ.,         

                                            Γαλούνης Δ. 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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