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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριθμ. πρωτ.:  12349/14-07-2020   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 13
ης

/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 85 

 

Θέμα:   Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης προσφοράς για τις «Υπηρεσίες συντήρησης σαρώθρων, φορτωτών 

και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου και συντήρησης και επισκευής ελαστικών όλων των κατηγοριών 

και ανάδειξης αναδόχου». 

 

  Σήμερα την  14
η
  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  08:30, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  12149/10-07-2020 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΄/07-06-2010) – «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 τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

επτά (7)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

6. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

    Απόντες:    κ. κ  Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  -   Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος). 

 

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Α. Θεοφίλης τακτικό μέλος της ΟΕ, πριν  την έναρξη της συνεδρίασης λαμβάνοντας το 

λόγο, έκανε δηλώσεις, όπως  αυτές καταγράφονται  στα πρακτικά και διαμαρτυρόμενος απoχώρησε από την συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Ματαίωση και επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής 

διαδικασίας που αφορά την Πράξη με τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το  E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - 

Έκδοση 3.0)».  

 

Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
  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, 
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  θέματα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος  Γ.  εισηγούμενος το  3
ο
 (πλέον)  θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών της Ο.Ε.  τα εξής: 

 -Την υπ΄αριθμ. 49/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής   

Διαπραγμάτευσης 

-Την υπ΄αριθμ. 52/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : 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 ). 

-Την υπ΄αριθμ. 60/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης προσφορών για τις 

υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και 

ανάδειξης αναδόχου». 

         -Το υπ΄αριθμ. 11680/03-07-2020 Πρακτικό της   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

 

«Πρακτικό αποσφράγισης προσφοράς για τις υπηρεσίες συντήρησης σαρώθρων, φορτωτών 
και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου και συντήρησης και επισκευής ελαστικών όλων 

των κατηγοριών και ανάδειξης αναδόχου». 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

α) Απόφαση υπ’αρ. 60 της 10ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

β) υπ’αρ.πρωτ. 10255/18-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Χαϊδαρίου προς τη 

«ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 

 

 

    Στo Χαϊδάρι σήμερα την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 

 

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 

 

 

    Η συνεδρίαση αυτή της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης έγινε σε συνέχεια της απόφασης υπ’αρ. 60 της 

10ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 

ανάδοχος 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) 

 

η «TRUCKS SERVICE», ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, στις κατηγορίες: 

 

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 και 

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. 

 

Έργο της Επιτροπής ήταν να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς της  

«ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», η οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας κατόπιν της 

ανωτέρω β) σχετικής πρόσκλησης του Δημάρχου,  στο πλαίσιο συνέχισης 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) και που αφορά στις  ομάδες/κατηγορίες  για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αρχικές  

προσφορές (όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ανωτέρω α) σχετικό) και που είναι οι: 

Κατηγορία 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 
 

Κατηγορία 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 προσφορά της  «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» κατετέθη στο πρωτόκολλο του Δήμου 

εγκαίρως, εντός σφραγισμένου φακέλου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10442/22-06-2020. 

Η Επιτροπή μονόγραψε τον σφραγισμένο φάκελο, τον αποσφράγισε και μονογράψε ανά φύλλο τις οικονομικές 

προσφορές της «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για τις κατηγορίες  δ) της Μελέτης 

Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020 και ε) της Μελέτης Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020,  και διαπιστώθηκε η ορθότητα σύνταξης 

τους  

συνεπώς κρίνονται αποδεκτές. 

Κριτήριο ανάθεσης για τη Συντήρηση και Επισκευή των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου σύμφωνα με τα 

ζητούμενα των 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». 

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 στην οικονομική προσφορά της «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για τη 

συντήρηση & έκτακτες επισκευές των μεταφορικών μέσων, σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου 

του Δήμου, προκύπτει:  Α = 0,24, δηλαδή η «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προσφέρει 

την ίδια ακριβώς έκπτωση στην τιμή καταλόγου ανταλλακτικών (33%) και την ίδια ακριβώς ωριαία αποζημίωση 

εργασίας (30 Ευρώ/ώρα), με τα οποία αναδείχτηκε ως ανάδοχος για τις υπόλοιπες κατηγορίες των  Μελετών 

Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020  και Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’αρ. 60 της 10ης/2020 

Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης από τον έλεγχο στην οικονομική 

προσφορά της «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για τη συντήρηση & επισκευή ελαστικών, 

προκύπτει τιμή επισκευής ανά τεμάχιο και ανά τύπο οχήματος αποδεκτή και συμφέρουσα για το Δήμο.  

 

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. 

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: 

 

Την ανάδειξη ως αναδόχου και την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών 

Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου» 
για την Κατηγορία 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 για την Κατηγορία 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. 

 

 την «TRUCKS SERVICE»,  ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, 

λόγω του ότι από την οικονομική προσφορά της προκύπτει ο υψηλότερος συντελεστής (Α=0,24), δηλαδή η 

«ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προσφέρει την ίδια ακριβώς έκπτωση στην τιμή 

καταλόγου ανταλλακτικών (33%) και την ίδια ακριβώς ωριαία αποζημίωση εργασίας (30 Ευρώ/ώρα), με τα οποία 

αναδείχτηκε ως ανάδοχος για τις υπόλοιπες κατηγορίες των  Μελετών Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020  και 

Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’αρ. 60 της 10ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω του ότι για τη συντήρηση & επισκευή ελαστικών, προσφέρει τιμή 

επισκευής ανά τεμάχιο και ανά τύπο οχήματος αποδεκτή και συμφέρουσα για το Δήμο.  

 

Ο Προϋπολογισμός και των δύο ομάδων/κατηγοριών είναι 65.000 Ευρώ. 

 

Για τη διαπίστωση των ως άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 

1) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος 

2) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος 

3)         ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη  το υπ΄αριθμ. 11680/03-07-2020 Πρακτικό της   

Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης,  την υπ΄αριθμ. 49/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του  

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019,  τον Ν. 4412/2016 συζήτησε 

διεξοδικά το θέμα. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος ψήφισε λευκό.  

 

Επί  των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων, (5) ψήφισαν υπέρ,  (1) λευκό και  συνεπώς η 

Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

 

Εγκρίνει: το υπ΄αριθμ. 11680/03-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης για τις  υπηρεσίες 

«Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου», όπως 

αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

 

 

 

 



 

Αναθέτει:  

 τη συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων (Κατηγορία δ) 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, 

 τη συντήρηση και επισκευή ελαστικών (Κατηγορία ε)  για 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,  

 

στην «TRUCKS SERVICE»,  ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, διότι από την 

οικονομική προσφορά της προκύπτει ο υψηλότερος συντελεστής (Α=0,24), δηλαδή η «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προσφέρει την ίδια ακριβώς έκπτωση στην τιμή καταλόγου ανταλλακτικών (33%) και 

την ίδια ακριβώς ωριαία αποζημίωση εργασίας (30 Ευρώ/ώρα), με τα οποία αναδείχτηκε ως ανάδοχος για τις 

υπόλοιπες κατηγορίες των  Μελετών Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_2 /2020  και Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ.106_1 /2020, σύμφωνα με την 

Απόφαση υπ’αρ. 60 της 10ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω του 

ότι για τη συντήρηση & επισκευή ελαστικών, προσφέρει τιμή επισκευής ανά τεμάχιο και ανά τύπο οχήματος 

αποδεκτή και συμφέρουσα για το Δήμο.  

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  14-07-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


