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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:26034/05.06.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          20η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την  04.06.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Ιουνίου 2015, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 24824/29.05.2015  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 29.05.2015 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     «   « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.                         «        «  

5.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «       « 

6.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «    « 

     7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «    « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                Μέλος της Ο.Ε                                                    

                                    ΑΠΟΦΑΣΗ –223– 

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

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

διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014-2015-2016». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 24819/29.05.2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & 

επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014-2015-2016», καθώς και το φάκελο της εργασίας, και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

έως 10:30 π.μ. 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 007/16-01-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους : 
1. Αντωνόπουλος Παύλος 
2. Μπουνιάς Κωνσταντίνος 
3. Καπετανάκος Κωνσταντίνος 
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έχοντας υπόψη 
α) Την με αριθμό 20625/11-5-2015 διακήρυξη για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων», η οποία αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων και στη συντήρηση – 
επισκευή δικύκλων κατά τη διετία 2015 - 2016, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια ή 
εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Περιφέρειας, 
β) την με αριθμό 236/18-9-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας 
της εργασίας που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014 - 2015 
- 2016», 
γ) την με αριθμό 325/23-9-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών της εργασίας που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
για τα έτη 2014 - 2015 - 2016», 
δ) την με αριθμό 459/18-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ο οποίος 
αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων και στη συντήρηση – επισκευή 
δικύκλων, 
ε) την με αριθμό 23/29-1-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της πίστωσης 
για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014 - 2015 - 2016» και 
στ) την με αριθμό 168/5-5-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της πίστωσης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων», η οποία αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 
απορριμμάτων και στη συντήρηση – επισκευή δικύκλων κατά τη διετία 2015 - 2016, 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 : 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. Ε. Β. Ε., ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 19, 25100, 
ΑΙΓΙΟ 
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 : 
PARK & LIFT EXPERTS Ε. Π. Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 168 & ΒΑΛΕΣΤΡΑ 2, Τ. Κ. 176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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 : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. Ε. Β. Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 περί φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας 

7.1 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 
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Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

7.2 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 
(Α.Δ.Τ. ΑΖ559271) 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 περί αποδοχής 
όρων διακήρυξης 

7.4 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.5 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.6 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος του ενδιαφερομένου :  

PARK & LIFT EXPERTS Ε. Π. Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 περί φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας 

7.1 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

7.2 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 
(Α.Δ.Τ. ΑΚ757815) 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 περί αποδοχής 
όρων διακήρυξης 

7.4 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.5 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.6 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
10/03/2015 (ΒΛ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ – ΟΚ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιο αναλυτικά, αντίστοιχα και προς ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, η 
επιτροπή διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με την 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της διακήρυξης, τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 
περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος  «PARK & LIFT EXPERTS Ε. Π. Ε.» 
υπέβαλλε πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο έχει εκδοθεί στις 10/03/2015. 

Με βάση το παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος «PARK & LIFT EXPERTS Ε. Π. Ε.» δεν κατέθεσε 
πλήρη και σωστά δικαιολογητικά, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 7ο άρθρο της διακήρυξης 
του παρόντος διαγωνισμού. Συνεπώς, η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό του από τα επόμενα 
στάδια του παρόντος διαγωνισμού. 

Αντίθετα ο υποψήφιος ανάδοχος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε.» κατέθεσε πλήρη και σωστά δικαιολογητικά, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 7ο 
άρθρο της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και τεχνικά στοιχεία προσφορών σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του παρόντος διαγωνισμού. Συνεπώς, η επιτροπή προτείνει 
την πρόκρισή του στο επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π. μ. 

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 007/16-01-
2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους : 

1. Αντωνόπουλος Παύλος 
2. Γιαννούκος Ιωάννης 
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3. Μπελογιαννέας Παναγιώτης 
 
έχοντας υπόψη 
α) Την με αριθμό 20625/11-5-2015 διακήρυξη για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων», η οποία αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων και στη συντήρηση – 
επισκευή δικύκλων κατά τη διετία 2015 - 2016, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια ή 
εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Περιφέρειας, 
β) την με αριθμό 236/18-9-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας 
της εργασίας που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014 - 2015 
- 2016», 
γ) την με αριθμό 325/23-9-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών της εργασίας που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
για τα έτη 2014 - 2015 - 2016», 
δ) την με αριθμό 459/18-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ο οποίος 
αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων και στη συντήρηση – επισκευή 
δικύκλων, 
ε) την με αριθμό 23/29-1-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της πίστωσης 
για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014 - 2015 - 2016», 
στ) την με αριθμό 168/5-5-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της πίστωσης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων», η οποία αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 
απορριμμάτων και στη συντήρηση – επισκευή δικύκλων κατά τη διετία 2015 - 2016, 
ζ) το από 19/5/2015 πρακτικό δημοπρασίας, το οποίο αφορά την εξέταση των δικαιολογητικών και 
τεχνικών στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους αναδόχους στα πλαίσια 
του παρόντος διαγωνισμού και 
η) τη με κωδικό Π119/2014 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 
του Δήμου Ιλίου, προχώρησε στο δημόσιο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου 
αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. Ε. Β. Ε.» για την 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», η οποία αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων 
κάδων απορριμμάτων κατά τη διετία 2015 – 2016. 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της οικονομικής προσφοράς καταγράφονται αναλυτικότερα στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

3 Υπερκατασκευές : πλυντηρίων 
κάδων 

9,55 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε. 

 
Ο προαναφερόμενος ανάδοχος προτείνεται από την επιτροπή, σύμφωνα με ότι σχετικό 

προβλέπεται στην 1η παράγραφο του 19ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, διότι υπέβαλλε δικαιολογητικά 
και τεχνικά στοιχεία προσφορών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης του παρόντος διαγωνισμού και την οικονομικότερη προσφορά για τα είδη 
επισκευών και συντηρήσεων ανά κατηγορία και όχημα. 

Καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά, η οποία να αφορά στην συντήρηση και επισκευή των 
δικύκλων, ο παρών διαγωνισμός κρίνεται άκαρπος όσον αφορά στις παραπάνω κατηγορίες 
συντηρήσεων. Για αυτό το τμήμα του συνόλου των συντηρήσεων και επισκευών μεταφορικών μέσων 
του παρόντος διαγωνισμού, η επιτροπή προτείνει να διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με τις ίδιες 
τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την 5η παράγραφο του 11ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & 

επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014-2015-2016» και αναθέτει την υπηρεσία η οποία 

αφορά στις υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. Ε. Β. Ε.», διότι υπέβαλλε τη 

χαμηλότερη ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών: 9,55% 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του 

παρόντος διαγωνισμού  

2. Προτείνει να διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα 

με την 5η παράγραφο του 11ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980 καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά, 

η οποία να αφορά στην συντήρηση και επισκευή των δικύκλων και  ο παρών διαγωνισμός 

κρίνεται άκαρπος όσον αφορά στις παραπάνω κατηγορίες συντηρήσεων.  

3. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. 

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. έδωσε αρνητική ψήφο. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                           Τα Μέλη 

                             Κουμαραδιός Γ.,  Βομπιράκη Ν., 

Βέργος Ι., Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

Γκόγκος Κ., Φεγγερός Β.,  Κάβουρας 

Κ.    

         ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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