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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2020 Τακτική - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 60

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής
Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου».
Σήμερα την 28η του μήνα Μαΐου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και
ώρα λήξης στις 11:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ΄ πρωτ.: 8126/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,)
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα (9) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια
περιφοράς τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: Έγκριση
Πρακτικού αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων
και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου».
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα – εγκρίνουν την
ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ
θέμα, ως 1ο θέμα ΗΔ και τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο θέματα της ΗΔ σε 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο, 7ο & 8ο αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 1ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας
διάταξης, κατόπιν του αριθμ. 8370/26-5-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
ΘΕΜΑ: «Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών
Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου».
Στo Χαϊδάρι σήμερα την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα
της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος η Τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως αρμόδια για
την εξέταση των προσφορών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 49/28-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έργο της Επιτροπής ήταν να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής
Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου», λόγω του κατεπείγοντος για την
πρόληψη και αντιµετώπιση της πιθανής διασποράς του κορωναϊού (COVID -19).
Για τη διαδικασία αυτής της διαπραγμάτευσης προηγήθηκε:
1) Η υπ’ αρ. 52/06-05-2020 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την
έγκριση της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. - Έγκριση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών,
για την έκτακτη ανάθεση της συντήρησης και επισκευής για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου, λόγω του κατεπείγοντος (COVID-19 )», η οποία:
α) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τεύχος Α711-3-2020) για την συντήρηση και επισκευή για το
σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(195.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναλυτικά: σε βάρος των ΚΑΕ:. 20.6263.0004 (5.000,00€) ,
20.6263.0076 (109.987,80) και 20.6264.0005( 92.492,20 €), προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020,
β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με την αριθμ.: 106_1/2020 (Μελέτη για
την έκτακτη ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων
έργου του Δήμου έτους 2020 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της
Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων) και την αριθμ. 106_2 / 2020 ( Μελέτη για την
έκτακτη ανάθεση εργασιών τακτικής συντήρησης και έκτακτων επισκευών των μεταφορικών ,μέσων , σαρώθρων ,
φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2020, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας.
γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Συντήρηση & επισκευή
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης.
2) η υπ’ αρ.πρωτ. 7521/12-05-2020, πρόσκληση Δημάρχου σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις:
-το άρθρο 32 παρ. 2 και εδαφ. Γ του ν. 4412/2016
-το άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής
του»(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020)
-τα άρθρα 26 & 27 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης
περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (ΦΕΚ 64Α/14-03-2020 )
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-τα άρθρα 37 & 60 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και τη διασφάλιση της
οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 68/20-032020)
-Το άρθρο 29 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική
κανονικότητα.» (ΦΕΚ 90Α/01-05-2020)
προς τους:
1) ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ
2) ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓ.
3) Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 18/05/2020 και ώρα 14:00μ.μ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:
1) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/γων Μηχ/κών, Πρόεδρος
2) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΕ Διοικητικού, Μέλος
3) ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΕ Διοικητικού, Μέλος
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε από το Πρωτόκολλο του Δήμου παρουσία των μελών της Επιτροπής τρείς
σφραγισμένους φακέλους με τις προσφορές των εταιρειών:
1) ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «TRUCKS SERVICE»
και με αρ.πρωτ. 7823/18-05-2020
2) ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε» και με
αρ.πρωτ. 7852/18-05-2020
3) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και με αρ.πρωτ. 7854/18-05-2020
Η Επιτροπή μονόγραψε τους τρεις σφραγισμένους φακέλους.
Εν συνεχεία αποσφράγισε κάθε φάκελο χωριστά, μονογράψε ανά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
υποβλήθηκαν και από τον έλεγχο τους διαπίστωσε ότι οι προσφορές και των τριών αυτών Εταιρειών πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις:
α) των Μελετών υπ΄αρ Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020 και Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020
β) της υπ αρ.πρωτ. 7521/12-05-2020 πρόσκλησης Δημάρχου περί υποβολής προσφοράς
συνεπώς κρίνονται όλες αποδεκτές.
Τέλος αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές των τριών Εταιρειών, μονογράφησαν ανά
φύλλο και διαπιστώθηκε η ορθότητα σύνταξης τους σύμφωνα με τα ζητούμενα των ανωτέρω μελετών υπ΄αρ
Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020 και Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020
συνεπώς κρίνονται όλες αποδεκτές.
Κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα ζητούμενα των ανωτέρω μελετών είναι:
«η χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας, σε συνδυασμό με το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του επίσημου καταλόγου ανταλλακτικών».
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Για την ανάθεση υπολογίζεται ο συντελεστής Α από τον τύπο: Α= (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ)
Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθμός του αριθμητικού μέσου όρου της ωριαίας αποζημίωσης εργασιών {Β = 1 /
(αριθμητικός μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης)}
και Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό (π.χ.
Γ= 10% = 0,1 ή Γ= 5% = 0,05).
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο συμμετέχων με τον υψηλότερο συντελεστή Α, ανάμεσα σε εκείνους τους
υποψήφιους στους οποίους έχει αποσταλεί Πρόσκληση Συμμετοχής.
Από τον έλεγχο στις οικονομικές προσφορές των τριών Εταιρειών προκύπτει, ανά κατηγορία η εξής κατάταξη :
α) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά ΙΧΕ:




«TRUCKS SERVICE» Α = 0,24
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε» Α = 0,078
« Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Δεν κατέθεσε

β) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ:




«TRUCKS SERVICE» Α = 0,24
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε» Α = 0,218
« Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Α= 0,045

γ) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά Ανοιχτά φορτηγά – Υδροφόρες:




«TRUCKS SERVICE» Α = 0,24
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε» Α = 0,218
« Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Δεν κατέθεσε

δ) για τη συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2
/2020 που αφορά ΣΑΡΩΘΡΑ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ:




«TRUCKS SERVICE» Δεν κατέθεσε
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε» Δεν κατέθεσε
« Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Δεν κατέθεσε

ε) για τη συντήρηση και επισκευή ελαστικών όλων των κατηγοριών της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1
/2020:




«TRUCKS SERVICE» Δεν κατέθεσε
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε» Δεν κατέθεσε
« Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Δεν κατέθεσε

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας επί πλέον υπόψη:
i) την 246/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006651243, ΑΔΑ:6ΗΑ0TΗ3-ΙΝΟ) περί έγκρισης
της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους € ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ EURO ( 130.000,00 ) , για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ Κ.Α.Ε.
20.6263.0076 οικ. έτους 2020 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020 (Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου 55/11-3-2020 ΚΑΙ 64/14-3-2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ - COVID 19)
ii) την 247/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006651084, ΑΔΑ:6ΨΑΒTΗ3-5ΗΚ) περί
έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους € ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ EURO ( 60.000,00 ) , για την
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ Κ.Α.Ε.
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20.6264.0005 οικ. έτους 2020 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2020(Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 55/11-3-2020 ΚΑΙ 64/14-3-2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ COVID 19)
iii) την 248/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006651114,
ΑΔΑ:6Κ35TΗ3-ΖΡ6) περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους € ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ EURO (
5.000,00 ) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ΗΜΟΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 20.6263.0004 οικ. έτους 2020 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2020
(Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 55/11-3-2020 ΚΑΙ 64/14-3-2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ - COVID 19)
iv) τη βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
Α. Την ανάδειξη ως αναδόχου και την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών
Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου», στην «TRUCKS SERVICE», ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, λόγω του ότι από την οικονομική προσφορά της προκύπτει ο υψηλότερος
συντελεστής (Α=0,24),
ήτοι ο συνδυασμός με τη χαμηλότερη τιμή ωριαίας εργασίας (ανά κατηγορία και είδος εργασίας) και με το υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης (επί των τιμών του επίσημου καταλόγου ανταλλακτικών), προσφορά που επίσης είναι σύμφωνη
τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές των Μελετών υπ΄αρ. Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020 και Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /202, όσο
και με τους όρους της πρόσκλησης.
Η ανάδειξη ως αναδόχου και η ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών», στην «TRUCKS SERVICE»,
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, γίνεται:
α) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά ΙΧΕ
β) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
γ) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά Ανοιχτά φορτηγά – Υδροφόρες
με προϋπολογισμό (σύμφωνα με τη Μελέτη):
104.838,71 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι ΣΥΝΟΛΟ = 130.000 Ευρώ.
Και

Β.
Για τις ομάδες/κατηγορίες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές, που είναι οι:
δ) για τη συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2
/2020 που αφορά ΣΑΡΩΘΡΑ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού
(σύμφωνα με τη Μελέτη) 60.000 Ευρώ
και
ε) για τη συντήρηση και επισκευή ελαστικών όλων των κατηγοριών της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1
/2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού (σύμφωνα με τη Μελέτη) 5.000 Ευρώ

η Επιτροπή προτείνει την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων υπηρεσιών,
λόγω του κατεπείγοντος, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πιθανής διασποράς του κορωναϊού (COVID 19) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στις προαναφερθείσες Μελέτες.

ΑΔΑ: ΩΦΕ2ΩΗ3-10Ω

Για τη διαπίστωση των ως άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1)
2)
3)

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος
ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,
Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του
θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος ψήφισε κατά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό
μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό.
Ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη το αριθμ. 8370/26-5-2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
4623/2019 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10 και συνεπώς [επί συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9)
ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ, (1) κατά και (1) λευκό],
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Α. Την ανάδειξη ως αναδόχου και την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών
Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου», στην «TRUCKS SERVICE», ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, λόγω του ότι από την οικονομική προσφορά της προκύπτει ο υψηλότερος
συντελεστής (Α=0,24),
ήτοι ο συνδυασμός με τη χαμηλότερη τιμή ωριαίας εργασίας (ανά κατηγορία και είδος εργασίας) και με το υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης (επί των τιμών του επίσημου καταλόγου ανταλλακτικών), προσφορά που επίσης είναι σύμφωνη
τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές των Μελετών υπ΄αρ. Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020 και Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /202, όσο
και με τους όρους της πρόσκλησης.
Η ανάδειξη ως αναδόχου και η ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών», στην «TRUCKS SERVICE»,
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, γίνεται:
α) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά ΙΧΕ
β) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
γ) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 που
αφορά Ανοιχτά φορτηγά – Υδροφόρες
με προϋπολογισμό (σύμφωνα με τη Μελέτη):
104.838,71 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι ΣΥΝΟΛΟ = 130.000 Ευρώ.
Β. Για τις ομάδες/κατηγορίες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές, που είναι οι:
δ) για τη συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2
/2020 που αφορά ΣΑΡΩΘΡΑ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού
(σύμφωνα με τη Μελέτη) 60.000 Ευρώ
και
ε) για τη συντήρηση και επισκευή ελαστικών όλων των κατηγοριών της ομάδας της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1
/2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού (σύμφωνα με τη Μελέτη) 5.000 Ευρώ

ΑΔΑ: ΩΦΕ2ΩΗ3-10Ω
την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων υπηρεσιών, λόγω του κατεπείγοντος, για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της πιθανής διασποράς του κορωναϊού (COVID -19) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία και στις προαναφερθείσες Μελέτες.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-05-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

