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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:14993/13.05.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             20η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                 την 13.05.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Μαΐου 2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14691/09.05.2019 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 09.05.2019. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «     « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                 «      « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «      «  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –114– 

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

12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Α΄ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14595/08.05.2019 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 02/04/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 

προσφορών και το από 07/05/2019 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, που αφορούν στην «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» ΟΜΑΔΑ Α΄, καθώς και το φάκελο της ανωτέρω υπηρεσίας, και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 313.509,20 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.»  

 
ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με  ΦΠΑ) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
Στις 02-04-2019 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 

προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 313.509,20 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.», η οποία ορίστηκε βάσει του Ν. 4412/16 και της με 

αριθμό 023/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΦΥΝΩΕΒ-Μ8Π, προκειμένου να 

αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 70831 ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με  ΦΠΑ), της με αρ. πρωτ. 5844/19-

02-2019 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο  «Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής, για την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 313.509,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.»  

 

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

 

1. Αντωνόπουλος Παύλος, Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

2. Γεράσης Ευάγγελος, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

3. Κοντεκάκη Δήμητρα, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. 5844/19-02-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου 

με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως αυτή 

προσδιορίζεται βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 313.509,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» - ΟΜΑΔΑ Α’: 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με  ΦΠΑ), καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 

παρατηρεί τα εξής:  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης για την ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

(7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με  ΦΠΑ), 
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διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 70831. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 27/03/2019 και ώρα 

15:00.  

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

με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 70831 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία 

προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:  

 

Α/Α Προμηθευτής Αρμόδιος 

Χρόνος τιμής 
προσφοράς 

1 
ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
27/03/2019 
12:14:45 

 

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

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 

παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 

πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές Προσφορές» 

δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 15, αυτός θα 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει 

από το σύστημα, των παρακάτω αναφερόμενο κωδικό α/α συστήματος:  

 

Α/Α Προμηθευτής Προσφορά 

1 
ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

130054 

 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!pZ1MiCP9nzZmEfxPFI3fKA%7D&_ti=275921223&oapc=7&oas=whg2vHviEym7K7jI3lrsvA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!pZ1MiCP9nzZmEfxPFI3fKA%7D&_ti=275921223&oapc=7&oas=whg2vHviEym7K7jI3lrsvA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 313.509,20 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 
ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με ΦΠΑ) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
Στο Ίλιον την 7η του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, στην οδό Κάλχου 

48 – 50, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών με βάση το Ν. 

4412/2016 και τη με αριθμό 023/4475/06-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

6ΦΥΝΩΕΒ-Μ8Π), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, τακτικό μέλος  

γ. ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, τακτικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη 

 

α) τη με αριθμό 390/44270/29-11-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. 

Δ. Α. : ΩΤΨ3ΩΕΒ-7ΑΓ) με θέμα την έγκριση αναγκαιότητας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

β) τη με αριθμό 113118/35779/21-12-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α. 

Δ. Α. : ΨΕΥ5ΟΡ1Κ-ΛΓ) με την οποία εγκρίνεται η αγορά οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, 

γ) τη με αριθμό 044/4465/06-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. 

Α. : ΩΚΔΖΩΕΒ-ΖΙ8) με θέμα την έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

δ) τη με αριθμό 023/4475/06-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. 

Α. : 6ΦΥΝΩΕΒ-Μ8Π), η οποία αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης, στον 

καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και στη συγκρότηση της παρούσας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, καθώς και της επιτροπής παραλαβής, για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

ε) τη με αριθμό 5844/19-02-2019 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

η) τη σχετική με κωδικό Π164/2018 μελέτη του Δήμου Ιλίου, 

ζ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), 

η) το από 02/04/2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών για την ΟΜΑΔΑ Α’, 
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θ) την προσφορά που υποβλήθηκε στο με αριθμό 70831 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με  ΦΠΑ) μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 

27/03/2019, 12:14:45 από τον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και η οποία 

πήρε τον αριθμό αποσφράγισης 130054, 

ι) το με αριθμό πρωτοκόλλου 12985/18-04-2019 αίτημα της Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για 

παροχή διευκρινίσεων από τον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και 

ια) την από 19/04/2019 απάντηση του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» στο 

προαναφερόμενο αίτημα για παροχή διευκρινίσεων, το οποίο υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 19/04/2019, 16:00:29, 

συνήλθε για την αξιολόγηση της προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού. 

 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα 

«ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο 

οικονομικός φορέας είναι πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του παρόντος 

διαγωνισμού και ιδίως με το αντίστοιχο 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματός της, όπως φαίνεται 

αναλυτικότερα και στον παρακάτω πίνακα : 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 8.Α1.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 8.Α1.2 Κατατέθηκε 

Εγγύηση συμμετοχής 8.Α1.3 Κατατέθηκε 

 

Σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 15ο άρθρο του Α’ Παραρτήματός της διακήρυξης και καθώς τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» έγιναν 

αποδεκτά, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση της τεχνικής προσφοράς 

του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας και ορθότητας της τεχνικής προσφοράς, καθώς και 

η αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία της Επιτροπής για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο 

αντίστοιχο προς την ΟΜΑΔΑ Α’ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ) μέρος του 3ου άρθρου του Β’ Παραρτήματος της διακήρυξης (σελ. 57 έως και 65), 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, αντίστοιχα προς τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς 

στη σελ. 64, και στην ανάλυση που τον ακολουθεί :  
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ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Κ1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, σ1, 70%) 

1. Διαστάσεις πλαισίου και βάρη 15 

2. Κινητήρας (Ιπποδύναμη – Ροπή κινητήρα) 11 

3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 05 

4. Σύστημα πέδησης  - αναρτήσεις - τροχοί 05 

5. Μεταξόνιο – ακτίνα στροφής 10 

6. Αισθητική και ανέσεις καμπίνας οδήγησης 10 

7. Κιβωτάμαξα διαστάσεις – λειτουργικά χαρακτηριστικά 10 

8. Σύστημα ανατροπής κιβωτάμαξας 05 

9. Υδραυλικός γερανός – συστήματα ασφαλείας, ανυψωτική ικανότητα 15 

10. Ανυψωτικό σύστημα (αντλία λαδιού, ΡΤΟ, βραχίονες, χειριστήριο, δίκτυο 

σωληνώσεων) 
15 

Βαθμολογία ομάδας Κ1 101 

ΟΜΑΔΑ Κ2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, σ2, 30%) 

1. Χρόνος παράδοσης 20 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας πλαισίου  11 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας υδραυλικού γερανού 11 

4. Χρονική κάλυψη ανταλλακτικών πλαισίου 11 

5. Χρονική κάλυψη ανταλλακτικών υδραυλικού γερανού 11 

6. Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν service εντός εγγύησης, εξυπηρέτηση μέσω κινητών 

συνεργείων, χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας για την αποκατάσταση ζημιών 
10 

7. Εκπαίδευση προσωπικού 10 

8. Πωλήσεις παρόμοιων  οχημάτων 20 

Βαθμολογία ομάδας Κ2 104 

 

Σύμφωνα με το 86ο άρθρο του Ν. 4412/2016, για τη συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών 

εφαρμόζεται ο τύπος : 

U (Γενικός βαθμός) =σ1 Χ Κ1+σ2 Χ Κ2, 

όπου Κ1 και Κ2 οι βαθμολογίες των ομάδων Κ1 και Κ2, σ1 και σ2 οι συντελεστές βαρύτητας των 

ομάδων Κ1 και Κ2 αντίστοιχα. 

Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη 

Διακήρυξη – Μελέτη ανά κριτήριο, και με ανώτερο βαθμό μέχρι 20 %, όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα. 

Με βάση το αναλυτικό περιεχόμενο του παραπάνω πίνακα, ο τύπος εφαρμόζεται ως εξής : 

U = σ1 Χ Κ1+σ2 Χ Κ2 = 101 * 70% + 104 * 30% = 70,7 + 31,2 = 101,9 

Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 15ο άρθρο του Α’ Παραρτήματός της 

διακήρυξης και καθώς κρίθηκε και η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ Α’ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ) ως πλήρης και σωστή, η Επιτροπή 

ΑΔΑ: ΩΩΤΠΩΕΒ-ΣΨ5



 7 

προτείνει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας, 

στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ Α’ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών και β)του πρακτικού 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Α΄ ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ», όπως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

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 

                Γκόγκος Κ,  Χαραλαμπόπουλος Ι., 

                      Βέργος Ι., Κουμαραδιός Γ., 

                    Κανελλόπουλος Γ. 

 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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