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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2020 Τακτική - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 118

Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων του Ανοικτού
Θέμα:
Διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021».

Σήμερα την 10η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις
10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 14029/06-08-2020 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», τις υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 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» και την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση: ο κ.
Σελέκος (τακτικό μέλος).

Μιχάλης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Γ. Αργυρόπουλος, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
-Την υπ΄αριθμ. 72/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών
προδιαγραφών Ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή και συναφών προμηθειών για το
σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021».
- Το υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ. 683/06-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος, στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα πρακτικά αξιολόγησης 1ου και 2ου Σταδίου για τον διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
2020-2021» και παρακαλούμε να εγκρίνεται την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων.
-Το υπ΄αριθ. 14006/05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας- Αξιολόγησης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αποσφράγιση Φακέλου
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Έλεγχος Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών Τεχνικών Προδιαγραφών”, του
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021».

Στο Χαϊδάρι την Τετάρτη 05/08/2020 και ώρα 10.30 πµ, η Α’ Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης
Προµηθειών , η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε την αριθµ. 143/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειµένου να προβεί στη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Κουριδάκης Ιωάννης
2) Σερδάρης ιωάννης
3) Περσιµιντζή Σοφία
Σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 9644/2020 διακήρυξη (93143 ΕΣΗ∆ΗΣ) ορίσθηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών η 13/07/2020 και ώρα 15:00 µ.µ. καθώς και ηµέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών η 17/07/2020 και ώρα 10:00.
Βάσει της προαναφερθείσας διακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 102_1,2,3/2020 µελέτης της ∆/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασµού Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & ∆ικτύων του ∆ήµου Χαϊδαρίου, οι δηµοπρατηθείσες προµήθειες
αφορούν :

Οµάδα

Είδος

ΟµάδαΑ’

Συντήρηση κ επισκευή µεταφορικών µέσων 2020-2021

Οµάδα Β’

Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών κ λοιπών µηχανηµάτων 2020-2021

Οµάδα Γ’

Προµήθεια ελαστικών 2020-2021

Οµάδα ∆’

Συντήρηση κ επισκευή ελαστικών

Ο εν λόγω διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Μέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία - ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 13/07/2020 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 15:00µ..µ.) υποβλήθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., συνολικά πέντε (5) προσφορές, ως εξής:

Προσφορά
Αριθμός

-

Σύνολο προσφοράς
για Διαγωνισμό
(EUR) Χρόνος τιμής προσφοράς

Προμηθευτής

Συστήματος

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

181287

Σφραγισμένες
προσφορές

10/07/2020 16:02:52

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

181515

Σφραγισμένες
προσφορές

13/07/2020 14:33:57

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ
179842

Σφραγισμένες
προσφορές

11/07/2020 22:11:23

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

178275

Σφραγισμένες
προσφορές

10/07/2020 17:55:41

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

178048

Σφραγισμένες
προσφορές

13/07/2020 13:01:41

Επίσης σύµφωνα µε το 2.4.2.4 άρθρο της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, συγκεκριµένα δικαιολογητικά.
Οι ως άνω οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τους παρακάτω σφραγισµένους
φακέλους οι οποίοι παραδόθηκαν, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της
διαδικασίας:
α/α/

Επωνυμία

Ημερομηνία

Αρ. πρωτοκόλλου

1

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

14/07/2020

12313

2

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

16/07/2020

12601

3

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

16/07/2020

12629

4

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

14/07/2020

12379

5

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

15/07/2020

12524

∆ιαπιστώθηκε ότι η αποστολή των φακέλων δικαιολογητικών είναι εµπρόθεσµη και νοµότυπη σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 2.4.2.4 της διακήρυξης.

Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε Α/Α Συστήµατος 93143/2020 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο
διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες και ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το
σύστηµα, µοναδικούς αριθµούς συστήµατος.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έλαβε χώρα τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (στις 17/07/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.µ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Άρθρα 2.4.2 & 3.1.1 της ∆ιακήρυξης. Κατά την ηµεροµηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης έγινε αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής _ Τεχνική Προσφορά». Οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του
διαγωνισµού.
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Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού έλαβε χώρα ως εξής:
1) Όταν παρήλθε η οριζόµενη ανωτέρω ηµέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, η
Επιτροπή αποσφράγισε ηλεκτρονικά µόνο τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
_ Τεχνική Προσφορά». ∆εν παρίστατο εκπρόσωπος των υποψήφιων Αναδόχων κατά την 1η φάση
ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

2) Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων, δίδεται - από το σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ προς
τους χρήστες του συστήµατος (συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό) - η δυνατότητα της πλήρους πρόσβασης,
στους φακέλους ∆ιαγωνισµού των λοιπών συµµετεχόντων.

3) Η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά, ως προς την εγκυρότητά τους
καθώς και ως προς την πληρότητα Περιεχοµένου του Φακέλου‘’∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
προσφορά’’.

∆ιαπιστώθηκαν τα εξής:

3.1) Για την Εταιρεία:
«∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ»
Συµµετοχή στην Οµάδα 1’ και 2’.
Κατά τον Έλεγχο Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής προσκοµίστηκε το σύνολο των απαιτούµενων
από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών (αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα).
Για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, µας εστάλει η απαντητική επιστολή της τράπεζας ‘’EUROBANK’’ κατόπιν της υπ’ αριθµ.
12826/20.07.2020 επιστολής µας.

3.2) Για την Εταιρεία
«ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ»
Συµµετοχή στην Οµάδα 1’
Κατά τον Έλεγχο Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής προσκοµίστηκε το σύνολο των απαιτούµενων
από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών (αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα).
Για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, µας εστάλει η 100341925_2020/22.07.2020 απαντητική επιστολή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
της υπ’αριθµ. 12827/20.07.2020 επιστολής µας.

3.3) Για την Εταιρεία
«Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.»
Συµµετοχή στην Οµάδα 1’ – (Τµήµα 2 κ’ Τµήµα 3, εκτός τµήµατος 1)
Κατά τον Έλεγχο Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής προσκοµίστηκε το σύνολο των απαιτούµενων
από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών (αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα).
Για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, µας εστάλει η 23511_2020/31.07.2020 απαντητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών &
∆ανείων κατόπιν της υπ’αριθµ. 12825/20.07.2020 επιστολής µας.

3.4) Για την Εταιρεία
«Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ.»
Συµµετοχή στην Οµάδα 3 ’ και 4’
Κατά τον Έλεγχο Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής προσκοµίστηκε το σύνολο των απαιτούµενων
από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών (αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα).
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Για τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, µας εστάλει η από22.07.2020 απαντητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων
κατόπιν της υπ’αριθµ. 12824/20.07.2020 επιστολής µας.

3.5) Για την Εταιρεία
«ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ.»
Συµµετοχή στην Οµάδα 3 ’ και 4’
Κατά τον Έλεγχο Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής προσκοµίστηκε το σύνολο των απαιτούµενων
από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών (αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα).
Για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, µας εστάλει η η από22.07.2020 απαντητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων
κατόπιν της υπ’αριθµ. 12824/20.07.2020 επιστολής µας.

Κατόπιν τούτων και λαµβάνοντας υπόψη:
α. την υπ’ αριθ. 9644/2020 ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
β. τις υποβληθείσες προσφορές
γ. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
δ. καθώς και τα ως άνω αναφερόµενα

η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγησης Προσφορών, εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς
των Εταιριών :

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

2

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

3

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

4

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

5

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

και τη συµµετοχή τους στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού: «Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡ∆ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΣΙΜΙΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

Το υπ΄αριθ. 14070/06-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας- Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση
Οικονοµικών Προσφορών, για την «Συντήρηση, Επισκευή και συναφών προµηθειών για το σύνολο των
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για τα έτη 2020-2021».

Σε συνέχεια του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε αρ.
πρωτόκολλου 14006/5-8-2020
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Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 9644/2020 ∆ιακήρυξη (Αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 93143) και της υπ’
αριθµό 102_1,2,3 /2020 µελέτης του ∆ήµου Χαϊδαρίου, µε τη Συντήρηση, Επισκευή και συναφών προµηθειών
για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε:

Οµάδα

Είδος

Οµάδα Α’

Συντήρηση κ επισκευή µεταφορικών µέσων 2020-2021

Οµάδα Β’

Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών κ λοιπών µηχανηµάτων 2020-2021

Οµάδα Γ’

Προµήθεια ελαστικών 2020-2021

Οµάδα ∆’

Συντήρηση κ επισκευή ελαστικών

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν 13/7/2020 και ώρα 15:00 µ.µ. και ηµέρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 17/7/2020 και ώρα 10:00.
Ο εν λόγω διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Μέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 13/7/2020
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00µ.µ.) υποβλήθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., συνολικά πέντε (5) προσφορές, ως εξής:

Προσφορά
Αριθμός

-

Σύνολο προσφοράς
για Διαγωνισμό
(EUR) Χρόνος τιμής προσφοράς

Προμηθευτής

Συστήματος

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

181287

Σφραγισμένες
προσφορές

10/07/2020 16:02:52

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

181515

Σφραγισμένες
προσφορές

13/07/2020 14:33:57

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ
179842

Σφραγισμένες
προσφορές

11/07/2020 22:11:23

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

178275

Σφραγισμένες
προσφορές

10/07/2020 17:55:41

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

178048

Σφραγισμένες
προσφορές

13/07/2020 13:01:41

Από τους ως άνω οικονοµικούς φορείς κατέθεσαν εγκαίρως στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τους
παρακάτω σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν, λαµβάνοντας αριθµούς πρωτοκόλλου, στην
Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:

α/α/

Επωνυμία

Ημερομηνία

Αρ. πρωτοκόλλου

1

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

14/07/2020

12313

2

ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ

16/07/2020

12601

3

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

16/07/2020

12629

4

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

14/07/2020

12379

5

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

15/07/2020

12524
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∆ιαπιστώθηκε ότι οι αποστολές των φακέλων δικαιολογητικών είναι εµπρόθεσµες και νοµότυπες, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης.
Στις 17/07/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα άρθρα της ∆ιακήρυξης
έγινε αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής _ Τεχνική
Προσφορά».
Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά, ως προς την εγκυρότητά τους
ενέκρινε
τη συµµετοχή και των πέντε (5)διαγωνιζοµένων
στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού:
«Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς».
Όλα τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν στο υπ’ αρ. Αριθ. Πρωτ. οικ : 14006/ 5-8-2020 Πρακτικό 1ου Σταδίου της
Επιτροπής, το οπoίο εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς των όλων των παραπάνω Εταιριών.
Την Πέµπτη 6/8/2020 και ώρα 08:00 π.µ., η Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Προµήθειας, η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 143/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των Οικονοµικών
Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση, Επισκευή και συναφών
προµηθειών για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για τα έτη 2020-2021».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:
4)
Κουριδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος
5)
Σερδάρης Ιωάννης, τακτικό µέλος
6)
Περσιµιτζή Σοφία, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών των Εταιρειών που
συµµετείχαν στο ∆ιαγωνισµό και διαπίστωσε τα εξής:
Κριτήριο ανάθεσης σύµφωνα µε τα ζητούµενα της µελέτης για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2, 3) και ΟΜΑ∆Α
2 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 στις οικονοµικές προσφορές των πέντε Εταιρειών προκύπτει, ανά κατηγορία η εξής κατάταξη:
Α 1) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της οµάδας της Μελέτης ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆.102_1,2,3 /2020
που αφορά
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ:
«∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» Α = 0,28
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε»

Α = 0,12

« Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.» ∆εν κατέθεσε

Α 2) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της οµάδας της Μελέτης ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆.102_1,2,3 /2020
που αφορά
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ:
«∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» Α = 0,28
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε»

Α = 0,26

« Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.» Α=0,20

Α 3) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της οµάδας της Μελέτης ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆.102_1,2,3 /2020
που αφορά
ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ:
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«∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» Α = 0,28
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε»

Α = 0,26

« Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.» ∆εν κατέθεσε

Β) για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων της οµάδας της Μελέτης ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆.102_1,2,3 /2020
που αφορά ΣΑΡΩΘΡΑ – ΦΟΡΤΩΤΕΣ κ ΜΕ :
«∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» Α = 0,28
«ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε»

∆εν κατέθεσε

« Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.» Α= 0,20

Γ) για την προµήθεια ελαστικών όλων των κατηγοριών της οµάδας της Μελέτης ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆. 102_1,2,3
/2020
«Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ» 42.408,00 €
«Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ»

40.552,02 €

∆) για την Συντήρηση & Επισκευή ελαστικών της οµάδας της Μελέτης ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆. 102_1,2,3 /2020
«Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ» 1.444,00 € ( µε άθροιση της τιµής επισκευής ανά τεµάχιο χωρίς ΦΠΑ)
«Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ»

1.080,00 €( µε άθροιση της τιµής επισκευής ανά τεµάχιο χωρίς ΦΠΑ)

Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
Την ανάδειξη ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ αναδόχου και την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης και Επισκευής
Μεταφορικών Μέσων» στις κατηγορίες ΟΜΑΔΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, λόγω του ότι από την οικονομική προσφορά της προκύπτει ο υψηλότερος
συντελεστής (Α=0,28),
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.
Την ανάδειξη ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ αναδόχου και την ανάθεση στην «Προμήθεια Ελαστικών» όπως και στη
«Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών», ΟΜΑΔΕΣ 3 ΚΑΙ 4 τον Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ λόγω της χαμηλότερης τιμής
στην προμήθεια (40.552,02 €) αλλά και στην συντήρηση των ελαστικών (1.080,00 €).
Για τη διαπίστωση των ως άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Πρόεδρος

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος

ΠΕΡΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ - Μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης, το
υπ΄αριθ. 14006/05-08-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, του
υπ΄αριθ. 14070/06-08-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της Επιτροπή ΔιενέργειαςΑξιολόγησης, 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
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. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό.
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Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ, (1) λευκό]
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ:
- 14006/05-08-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και
- 14070/06-08-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών και προσφορών
του Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 », (της με
αρ. πρωτ. οικ. 9644/2020 διακήρυξης - 93143 ΕΣΗΔΗΣ) όπως εμφανίζονται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης.
-Την αποδοχή της προσφοράς της Εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε και την
ανάδειξη αυτής ως Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης και Επισκευής
Μεταφορικών Μέσων» στις κατηγορίες ΟΜΑΔΕΣ 1 ΚΑΙ 2 και τα τμήματα αυτών, λόγω του ότι από την οικονομική
προσφορά της προκύπτει ο υψηλότερος συντελεστής (Α=0,28), 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.
-Την αποδοχή της προσφοράς της Εταιρείας Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε και την ανάδειξη αυτής ως Προσωρινού
Αναδόχου για την ανάθεση στην «Προμήθεια Ελαστικών» όπως και στη «Συντήρηση και Επισκευή
Ελαστικών», ΟΜΑΔΕΣ 3 ΚΑΙ 4 λόγω της χαμηλότερης τιμής στην προμήθεια (40.552,02 €) αλλά και στην
συντήρηση των ελαστικών (1.080,00 €).
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-08-2020
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