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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            41η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 17.10.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17η Οκτωβρίου 

2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 48384/11.10.2019 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 11.10.2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ            Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

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

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  «      « 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.               «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ    «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                         «     « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                        «      « 

7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.  

ΑΠΟΦΑΣΗ –225– 

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

10ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση πρακτικών τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ ανοιχτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την επαναδιακήρυξη τη̋:  «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 

για τα έτη 2020-2021-2022».(Ομάδε̋ 1,4,7,8,9,10 και 11).   

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 46881/08.10.2019 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σα̋ στέλνουμε τα πρακτικά τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

που αφορούν : την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και 

τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών,σχετικά με την επαναδιακήρυξη  

«Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022» (Ομάδε̋ 1,4,7,8,9,10 και 11) 

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

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

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ TH «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 
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– 2021 - 2022», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 963.000,93 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στι̋ 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ., συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμού 

και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων προσφορών για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2021 - 2022», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 963.000,93 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., η οποία ορίστηκε βάσει του Ν. 4412/2016 και τη̋ με 

αριθμό 009/2814/24-01-2019 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με ΑΔΑ: ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98, 

προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν στον με αριθμό 79320 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ με αριθμό πρωτοκόλλου 37768/09-09-2019 επαναδιακήρυξη̋ του 

Δήμου Ιλίου με τίτλο  «Επαναδιακήρυξη ανοικτού διεθνού̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 

των ορίων, με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ 

προσφορά, για το έργο : «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020 – 

2021 - 2022», προϋπολογισμού 963.000,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 

50110000-9) ω̋ προ̋ τι̋ ομάδε̋ 1, 4, 7, 8, 9, 10 και 11». 

Στη συνεδρίαση τη̋ επιτροπή̋ που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξή̋ : 

1. Αντωνόπουλο̋ Παύλο̋, Π. Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

2. Χαριτάκη̋ Αντώνιο̋, Δ. Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

3. Βουρτσάνη̋ Θεόδωρο̋, Δ. Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη̋ τη με αριθμό πρωτοκόλλου 37768/09-09-2019 επαναδιακήρυξη 

του Δήμου Ιλίου για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020 – 2021 - 

2022», καθώ̋ και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ :  

Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ επαναδιακήρυξη̋ για τη «Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020 – 2021 - 2022» διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

και έχει λάβει ω̋ αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ τον αριθμό 79350. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματο̋ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 24/09/2019 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 πρόσβαση̋) των μελών, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 79320 και διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το 

σύστημα ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) 

προσφορέ̋ από του̋ παρακάτω οικονομικού̋ φορεί̋ :  
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Α/Α Οικονομικό̋ φορέα̋  Αρμόδιο̋ 

Χρόνο̋ τιμή̋ 
προσφορά̋ 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΞΕΥΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/09/2019 15:27:27 

2 
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

23/09/2019 16:29:26 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋, τα οποία διαθέτουν του̋ 

απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματο̋ τα διαπιστευτήριά του̋ προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋. 

Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική Προσφορά» των προσφορών 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του̋. Επισημαίνεται ότι ο 

υποφάκελο̋ «Οικονομικέ̋ Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με το 15ο άρθρο τη̋ 

διακήρυξη̋ του διαγωνισμού, αυτό̋ θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση τη̋ προσφορά̋, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν 

λάβει από το σύστημα του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ κωδικού̋ α/α συστήματο̋ :  

 

Α/Α Προμηθευτή̋ Προσφορά 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 151450 

2 ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 151035 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο τη̋ και συνέταξε το παρόν πρακτικό, το 

οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε. 

 
 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ TH «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 

– 2021 - 2022», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 963.000,93 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 
Στο Ίλιον την 04η του μηνό̋ Οκτωβρίου του έτου̋ 2019, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Ιλίου, στην 

οδό Κάλχου 48 – 50, η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού (και αξιολόγηση̋ προσφορών με βάση το 

Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 009/2814/24-01-2019 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 

ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98), παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ είναι οι : 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλο̋  
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β.  ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τακτικό μέλο̋  

γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλο̋ 

έχοντα̋ υπόψη 

α) τη με αριθμό 045/06-02-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 4466/07-02-2019 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : ΨΩ08ΩΕΒ-ΥΚΨ) με θέμα την έγκριση 

διενέργεια̋ για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 

2021 - 2022», 

β) τη με αριθμό 042/06-03-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 7951/06-03-2019 Απόφαση 

τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β), η οποία αφορά στην έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξη̋ και στον καθορισμό τρόπου εκτέλεση̋ για τη 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2021 - 2022», 

γ) τη με αριθμό 153/18-06-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 20198/18-06-2019 

Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 6ΘΧ3ΩΕΒ-ΔΕΛ), με την οποία 

αποφασίστηκε η επανάληψη του ανοιχτού διεθνού̋ διαγωνισμού για τι̋ ομάδε̋ 1η, 4η, 7η, 8η, 9η, 10η και 

11η χωρί̋ τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή των όρων τη̋ διακήρυξη̋, σύμφωνα με ότι 

προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. 

δ) τη με αριθμό 37768/09-09-2019 επαναδιακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

ε) τη σχετική με κωδικό Π27/2019 μελέτη του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

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

ζ) το από 30/09/2019 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Ηλεκτρονικών Προσφορών και 

η) τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν στο με αριθμό 79320 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2021 - 2022» μέσω 

τη̋ πλατφόρμα̋ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

· από τον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στι̋ 23/09/2019, 15:27:27 (αριθμό̋ προσφορά̋ : 151450) και 

· από τον οικονομικό φορέα «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στι̋ 

23/09/2019, 16:29:26 (αριθμό̋ προσφορά̋ : 151035), 

συνήλθε για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

Κατά τον έλεγχο τη̋ πληρότητα̋ και ορθότητα̋ των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΚΗΣ Δ. 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσαν οι οικονομικοί φορεί̋ είναι πλήρη, σωστά και σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ του 

παρόντο̋ διαγωνισμού και ιδίω̋ με το αντίστοιχο 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματό̋ τη̋, όπω̋ φαίνεται 
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αναλυτικότερα και στου̋ παρακάτω αντίστοιχου̋ πίνακε̋ : 

 

Για τον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη
̋ 

Παρατηρήσει̋ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ) 8.Α1.1 Κατατέθηκε 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 8.Α1.2 Κατατέθηκε 
Εγγύηση συμμετοχή̋ 8.Α1.3 Κατατέθηκε 
 

Για τον οικονομικό φορέα «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» :  

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη
̋ 

Παρατηρήσει̋ 

Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ) 8.Α1.1 Κατατέθηκαν 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 8.Α1.2 Κατατέθηκε 
Εγγύηση συμμετοχή̋ 8.Α1.3 Κατατέθηκε 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του οικονομικού φορέα, 
στι̋ ικανότητε̋ του οποίου βασίζεται ο προσφέρων 

8.1.α & β Κατατέθηκε 

Ισχύον καταστατικό του οικονομικού φορέα, στι̋ ικανότητε̋ του 
οποίου βασίζεται ο προσφέρων 

8.1.γ Κατατέθηκε 

ΦΕΚ σύσταση̋ και τροποποιήσει̋ του οικονομικού φορέα, στι̋ 
ικανότητε̋ του οποίου βασίζεται ο προσφέρων 

8.1.γ Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εκπροσώπηση̋ του οικονομικού φορέα, στι̋ 
ικανότητε̋ του οποίου βασίζεται ο προσφέρων 

8.1.γ Κατατέθηκε 

 

Σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 15ο άρθρο του Α’ Παραρτήματό̋ 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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.» είναι πλήρει̋ και σωστέ̋, σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και ότι άλλο προβλέπεται στο 

Β’ Παράρτημα τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει για του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του παρόντο̋ διαγωνισμού, δηλαδή 

στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του̋. 

 

Από τι̋ συνολικά επτά (7) ομάδε̋ τη̋ επαναδιακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού, όπω̋ αυτέ̋ 

περιγράφονται αναλυτικά στο 2ο άρθρο του Β’ Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ με τίτλο «Συνολικό̋ 

ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ κατά υπηρεσία τριετία̋ 2020 – 2021 – 2022» (σελ. 58), οι ομάδε̋ για τι̋ 
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οποίε̋ οι προσφορέ̋ που έχουν υποβληθεί είναι πλήρει̋ και σωστέ̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά 

συμμετοχή̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προσφορέ̋, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι οι εξή̋ : 

· 1η Ομάδα «Πλαίσια: απορριμματοφόρων - ανοιχτών φορτηγών – υδροφόρων – πλυντηρίων – 

καλαθοφόρων – φορτωτών κ.λ.π. οχημάτων», για την οποίαν υπέβαλλε προσφορά ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». 

· 4η Ομάδα «Υπερκατασκευέ̋: ανυψωτικών μηχανημάτων», για την οποίαν υπέβαλλαν προσφορά 

οι οικονομικοί φορεί̋ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». 

Επίση̋, δεν υποβλήθηκε προσφορά για τι̋ ακόλουθε̋ πέντε (5) ομάδε̋ : 

· 7η Ομάδα «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχημάτων». 

· 8η Ομάδα «Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων». 

· 9η Ομάδα «Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα̋ οχήματο̋». 

· 10η Ομάδα «Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE». 

· 11η Ομάδα «Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών MUSTANG». 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει για την 7η, 8η, 9η, 10η και 11η Ομάδα την κήρυξη του 

παρόντο̋ ανοιχτού διεθνού̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού άκαρπου και την επανάληψή του μόνο για τι̋ 

συγκεκριμένε̋ πέντε (5) ομάδε̋ χωρί̋ τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή των όρων τη̋ 

διακήρυξη̋, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ TH «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 

– 2021 - 2022», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.788.001,08 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 
Στο Ίλιον την 04η του μηνό̋ Οκτωβρίου του έτου̋ 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο 

Δημαρχείο Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50, η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού (και αξιολόγηση̋ 

προσφορών με βάση το Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 009/2814/24-01-2019 Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98), παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ είναι οι : 

 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλο̋  

β.  ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τακτικό μέλο̋  

γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλο̋ 
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έχοντα̋ υπόψη 

α) τη με αριθμό 045/06-02-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 4466/07-02-2019 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : ΨΩ08ΩΕΒ-ΥΚΨ) με θέμα την 

έγκριση διενέργεια̋ για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2020 – 2021 - 2022», 

β) τη με αριθμό 042/06-03-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 7951/06-03-2019 

Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β), η οποία αφορά 

στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξη̋ και στον καθορισμό τρόπου εκτέλεση̋ 

για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2021 - 

2022», 

γ) τη με αριθμό 153/18-06-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 20198/18-06-2019 

Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 6ΘΧ3ΩΕΒ-ΔΕΛ), με την οποία 

αποφασίστηκε η επανάληψη του ανοιχτού διεθνού̋ διαγωνισμού για τι̋ ομάδε̋ 1η, 4η, 7η, 8η, 9η, 10η 

και 11η χωρί̋ τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή των όρων τη̋ διακήρυξη̋, σύμφωνα με 

ότι προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. 

δ) τη με αριθμό 37768/09-09-2019 επαναδιακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

ε) τη σχετική με κωδικό Π27/2019 μελέτη του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

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

ζ) το από 30/09/2019 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Ηλεκτρονικών Προσφορών και 

η) τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν στο με αριθμό 79320 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2021 - 2022» 

μέσω τη̋ πλατφόρμα̋ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

· από τον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στι̋ 23/09/2019, 15:27:27 (αριθμό̋ προσφορά̋ : 151450) και 

· από τον οικονομικό φορέα «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στι̋ 

23/09/2019, 16:29:26 (αριθμό̋ προσφορά̋ : 151035), 

θ) το από 04/10/2019 πρακτικό αξιολόγηση̋ δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, 

συνήλθε για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 

ανωτέρω διαγωνισμού. 

Πιο αναλυτικά, η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋) των μελών και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

79320. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματο̋ τα 

διαπιστευτήριά του̋ προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋ και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι 
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«Οικονομική Προσφορά». 

Ανοίχτηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των οικονομικών φορέων «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΚΗΣ Δ. 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», οι οποίοι υπέβαλλαν προσφορέ̋ με δικαιολογητικά 

πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται στο 8ο άρθρο και του̋ λοιπού̋ όρου̋ τη̋ 

διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού, καθώ̋ και με τεχνικέ̋ προσφορέ̋ πλήρει̋, σωστέ̋ και 

σύμφωνε̋ με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του Β’ Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ 

διαγωνισμού. 

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 

παρακάτω πίνακα : 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
(%) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

1 

Πλαίσια : απορριμματοφόρων-   
  

               ανοιχτών φορτηγών  
       
               υδροφόρων –     
               πλυντηρίων-     
               καλαθοφόρων    
               φορτωτών κ. λ. π.     
               οχημάτων 

10,6 

ΤΑΚΗΣ Δ. 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 

ΤΑΚΗΣ Δ. 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 

4 
Υπερκατασκευέ̋: ανυψωτικών 
μηχανημάτων 

5 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΑΚΗΣ Δ. 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 

  10,6 

ΤΑΚΗΣ Δ. 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 

 

7 
Συντήρηση – επισκευή 
επιβατικών οχημάτων 

_ _ _ 

8 Συντήρηση – επισκευή δικύκλων _ _ _ 

9 
Συντήρηση - επισκευή οργάνων 
ελέγχου ταχύτητα̋ οχήματο̋ 

_ _ _ 
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10 
Πλαίσια και υπερκατασκευή 
ελαστιχοφόρων φορτωτών 
CASE 

_ _ _ 

11 
Πλαίσια και υπερκατασκευή 
ελαστιχοφόρων φορτωτών 
MUSTANG 

_ _ _ 

 

Η Επιτροπή προτείνει του̋ προαναφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ ω̋ αναδόχου̋ κατά περίπτωση, 

όπω̋ περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 15ο άρθρο του Α’ 

Παραρτήματο̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού, καθώ̋ υπέβαλλαν δικαιολογητικά και 

τεχνικέ̋ προσφορέ̋ σε συμφωνία με του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ του 

παρόντο̋ διαγωνισμού και την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμή̋ ανά 

κατηγορία συντηρήσεων.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 
               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγιση̋ προσφορών, β) του πρακτικού αξιολόγηση̋ 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τεχνικών προσφορών και γ) του πρακτικού αξιολόγηση̋ 

οικονομικών προσφορών για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-

2022».(Ομάδε̋ 1,4,7,8,9,10 και 11), όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται 

Β) Την ανάδειξη ω̋ προσωρινού αναδόχου για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για 

τα έτη 2020-2021-2022» ω̋ εξή̋: 

· Για τα είδη τη̋ 1η̋ Ομάδα̋ «Πλαίσια: απορριμματοφόρων - ανοιχτών φορτηγών – υδροφόρων – 

πλυντηρίων – καλαθοφόρων – φορτωτών κ.λ.π. οχημάτων», τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» καθώ̋ υπέβαλλε 

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

προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού και την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμή̋ ανά κατηγορία συντηρήσεων 

· Για τα είδη τη̋ 4η̋ Ομάδα̋ «Υπερκατασκευέ̋: ανυψωτικών μηχανημάτων», τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» καθώ̋ 

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

προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού και την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμή̋ ανά κατηγορία συντηρήσεων 

Γ) Για την 7η, 8η, 9η, 10η και 11η Ομάδα την κήρυξη του παρόντο̋ ανοιχτού διεθνού̋ ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άκαρπου και την επανάληψή του χωρί̋ τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή των 

όρων τη̋ διακήρυξη̋, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. 
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Κατά τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έω̋ 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

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., 

                        Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Ρήγα̋ Π. 

                                                    

                  ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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