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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57305/12-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    40η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 08-11-2012 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 08η Νοεμβρίου 

2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 56266/02-11-2012 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 02-11-2012. 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
      
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.              Μέλος   της Ο.Ε. 
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            «  « 
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «  « 
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «  « 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –359–  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την εργασία «Συντήρηση  και επισκευή μεταφορικών μέσων» 
(πρόχειρος διαγωνισμός). 
 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 56294/02-11-2012 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται: 

««Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Συντήρηση  και επισκευή μεταφορικών μέσων» (πρόχειρος διαγωνισμός), καθώς και το φάκελο της 
προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48  -  50)  η επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο (δ)  του 
103ου άρθρου του Ν. 3463/2006, το 18ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980 και τη με αριθμό 95/29-3-2012 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι 
οι: 
1. Βασιλείου Βασίλειος, τακτικό μέλος  
2. Αντωνόπουλος Παύλος, τακτικό μέλος 
3. Ριζιώτης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
4. Χριστόπουλος Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος 
5. Στέρπης Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος 
6. Βρεττός Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 
έχοντας υπόψη: 
α) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 52644/16-10-2012 διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα δημοπρασιών, 
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β) τη με αριθμό 320/11-10-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης και 
τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και 
γ) τη με αριθμό 285/11-10-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε για την διενέργεια του 
ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού. 

Στην αρχή η επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού.  
Κατόπιν η επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 

διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Γιαννιτσών 109, Περιστέρι, Τ. Κ. 12131) 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 
μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Ε. (Ιερά Οδός 162, Τ. Κ. 12242, Αιγάλεω, Αθήνα) 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της επιτροπής. 

 Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά 
της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 
οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, 
ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 
παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος του ενδιαφερομένου: 
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
Περιγραφή Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί ασφαλιστικών φορέων, 
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, μη καταδίκης σε αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μη 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό και αποδοχής όρων διακήρυξης 

5.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο 
για συνεταιρισμούς) 

5 παρ. δ περιπτ. 2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ (μόνο για ενώσεις προμηθευτών) 5 παρ. ε περιπτ. 2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.4 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

(Α.Δ.Τ. Χ684933) 
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.6 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.7 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος του ενδιαφερομένου:  
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Ε. 
Περιγραφή Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - 
ΟΚ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - 
ΟΚ 
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί ασφαλιστικών φορέων, 
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, μη καταδίκης σε αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μη 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό και αποδοχής όρων διακήρυξης 

5.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - 
ΟΚ 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο 
για συνεταιρισμούς) 

5  παρ.  δ 
περιπτ. 2 

ΟΧΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ (μόνο για ενώσεις προμηθευτών) 5 παρ. ε 
περιπτ. 2 

ΟΧΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – 
ΟΚ (Α. Δ. Τ. 
ΑΗ623542) 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
– ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 5.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – 
ΟΚ 

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των 

υποψήφιων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Κατά τη 
διάρκεια της μυστικής συνεδρίασής της, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία των διαγωνιζόμενων. 

Σύμφωνα με ότι παρουσιάζεται αναλυτικότερα στους παραπάνω πίνακες, οι υποψήφιοι 
«ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ» και «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Ε.» κατέθεσαν πλήρη 
και σωστά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 52644/16-10-2012 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. Επίσης, και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών τους 
εξετάσθηκαν και βρέθηκαν πλήρη και  σωστά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό 
Π109/2012 μελέτης του παρόντος διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια,  σύμφωνα με το 9ο άρθρο της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, η Επιτροπή 
προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων κατά τη 
σειρά με την οποία της παραδόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών και ανακοίνωσε 
μεγαλοφώνως την οικονομική προσφορά τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς. Στον 
παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επωνυμίες των διαγωνιζόμενων, των οποίων ανοίχθηκαν οι 
οικονομικές προσφορές, η κατηγορία, το είδος εργασίας και ο τύπος οχήματος, το κόστος ανά ώρα 
εργασίας και η έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επιχείρησης. 
 
α/α Επωνυμία 

διαγωνιζόμενου 
Κατηγορία - Είδος εργασίας -Τύπος 
οχήματος 

Κόστος ανά ώρα 
εργασίας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Έκπτωση επί 
των τιμών 
τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικώ
ν της 
επιχείρησης 

1 
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Συντήρηση – επισκευή οργάνων 
ελέγχου ταχύτητας οχημάτων 20,00 30% 

Πλυντήρια DAF με αριθμούς 
κυκλοφορίας ΜΕ 68150, ΜΕ 117820 2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Ε. 

Καδοφόρα Ebro με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ 56830 και Nissan 
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 77898 

40,00 20% 
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Φορτωτές Case με αριθμούς 
κυκλοφορίας ΜΕ 59614, ΜΕ 59615, 
ΜΕ 25973 και Mustag άνευ αριθμού 
κυκλοφορίας 

 
Με βάση τα όσα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή προτείνει την 

ανάθεση των εργασιών που αφορούν στην συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας 
οχημάτων στον υποψήφιο «ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ» και την ανάθεση των 
εργασιών που αφορούν στην συντήρηση των προαναφερόμενων πλυντηρίων, καλαθοφόρων και 
φορτωτών στον υποψήφιο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Ε.». 

Καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά, η οποία να αφορά: 
1. στη συντήρηση και επισκευή των επιβατικών Toyota με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΟ 4976, ΚΗΟ 

4977, ΚΗΟ 4978, ΚΗΟ 4979, ΚΗΗ 1238, ΚΗΗ 1239 και ΚΗΗ 1240, Hyundai με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΟ 5055, Nissan με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΟ 5196 και ΚΗΟ 5198 και Fiat με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5207,  

2. στην συντήρηση και επισκευή των δικύκλων Yamaha με αριθμούς κυκλοφορίας ΥΡΥ 354, ΥΡΥ 355 
και ΥΡΥ 357, Kymco με αριθμούς κυκλοφορίας ΧΕΤ 380, ΧΕΤ 381, ΧΕΤ 382 και ΧΕΤ 383, Aprilia 
με αριθμούς κυκλοφορίας ΧΥΝ 742, ΧΥΝ 743, ΑΚΗ 5428 και ΑΚΗ 5429, Suzuki με αριθμό 
κυκλοφορίας ΟΒΚ 234, Sym με αριθμό κυκλοφορίας ΟΚΕ 455, Peygeot με αριθμούς κυκλοφορίας 
AON 502, AON 503 και ΑΟΝ 504 και Honda με αριθμό κυκλοφορίας ΧΤΚ 527, 

3. στη συντήρηση και επισκευή των οργάνων τροφοδοσίας των οχημάτων και 
4. στη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών μερών των οχημάτων, 
ο παρών διαγωνισμός κρίνεται άκαρπος όσον αφορά στις παραπάνω κατηγορίες συντηρήσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη το Π. Δ. 28/1980, την σπουδαιότητα των παραπάνω συντηρήσεων, καθώς και την 
ανάγκη εκτέλεσής τους για την κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των 
Υπηρεσιών του, προτείνουμε την απευθείας ανάθεσή των παραπάνω συντηρήσεων.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
    Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & 
επισκευή μεταφορικών μέσων» (πρόχειρος διαγωνισμός) και αναθέτει την εργασία στους κάτωθι 
προμηθευτές των οποίων οι προσφορές ήταν οι οικονομικότερες και σύμφωνες με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Α) Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
Κόστος / ώρα εργασίας 40 € 
Έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου της εταιρείας του 20%  
 
Β ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
Κόστος / ώρα εργασίας 20€ 
Έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου της εταιρείας του 30 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 
           Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,      
  
         Μπαρμπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 
         Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.       
        Σταματόπουλος Γ.  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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