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ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Έγκριση

Πρακτικού

Διεξαγωγής

ανοικτού

ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές
Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού»

προϋπολογισμού

179.949,00

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Χολαργός σήμερα την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη ώρα 09.30 και στο κατάστημα του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 15-4-2016, συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Απόντες

Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και απόντα
τρία (3).
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
H Πρόεδρος , είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως Έκτακτο και , ως εκ τούτου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των
παρόντων μελών, προκειμένου να συζητηθεί ως Έκτακτο και, να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Η Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως Έκτακτο και προταχθεί
των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 8983/18-42016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών –
Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Στην Αθήνα, σήμερα 02-03-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15 πμ, στο γραφείο Α8 της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου (ΓΓΕ), συνεδρίασε η επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ’ αρ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 19456 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής :
Σταματάκη Μαρία, ως Πρόεδρος
Πολίτη Αλέξιο, ως μέλος
Βασιλάκη Γεώργιο, ως μέλος,
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αρ. 1205/2016 διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την
εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και το
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
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Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 19456.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 22/02/2016 ώρα
15.00μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 02-03-2016 και ώρα 10:15 πμ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της προέδρου, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 19456 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος»
και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια,
προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:
Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ

20/02/2016, 17:16

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

19/02/2016, 19:54

3

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

22/02/2016, 14:04

4

ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ

19/02/2016, 11:35

5

ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ

20/02/2016, 11:18

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό
των προσφορών. Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους,
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη
διακήρυξη του διαγωνισμού ( άρθρο 10 ), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από
το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :
Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

1

Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ

27228

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

28037

3

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

27113

4

ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ

26771

5

ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ

28107
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Επίσης οι ανωτέρω προμηθευτές κατέθεσαν και σε έντυπη μορφή τις προσφορές
τους στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης, και οι προσφορές τους έλαβαν τους κάτωθι αριθμούς
πρωτοκόλλου:
Προμηθευτής

Αρ. πρωτοκόλλου

1

Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ

4475/24-02-2016

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

4310/23-02-2016

3

4662/25-02-2016

4

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε
ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ

5

ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ

4493/24-02-2016

4392/23-02-2016

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:
Η εταιρεία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ:
υπέβαλλε προσφορά για την κατηγορία 1 «επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων» και η προσφορά
γίνεται δεκτή καθώς πληροί τους όρους της 1205/2016 διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 92/2015 μελέτης
του Δήμου.
Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ:
υπέβαλλε προσφορά για την κατηγορία 5 «Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία,) (πλαίσιο και
αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών» και την κατηγορία 6 «Επισκευή Πλαισίων και
Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών
ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων». Η προσφορά γίνεται δεκτή καθώς
πληροί τους όρους της 1205/2016 διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 92/2015 μελέτης του Δήμου.
Η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε:
υπέβαλλε προσφορά για τις κατηγορίες 2 «επισκευή σαρώθρων» 3 «επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου
(φορτωτών, σκαπτικών)» 5 «Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία,) (πλαίσιο και αμάξωμα),
Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών» και 6 «Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων
(λεωφορεία,) (πλαίσιο και αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών» και την 6 «Επισκευή
Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Φορτηγών (κλειστών,
ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων». Η προσφορά
απορρίπτεται καθώς η εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη συμμετέχουσα εταιρεία δεν θα παράσχει η ίδια τις ζητούμενες
υπηρεσίες αλλά τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, που δε συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Τα συναφθέντα ιδιωτικά
συμφωνητικά που έχουν προσκομιστεί από τη συμμετέχουσα μεταξύ αυτής και των συνεργείων ABO DEMAN ΑΒΕΕ,
ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΕ και Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ-Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύουν στη Αθήνα και θα παρέχουν
στον Δήμο τις ζητούμενες υπηρεσίες αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα χωρίς δεσμευτικότητα έναντι του Δήμου. Κατ’ επέκταση
τίθεται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος καθ’ ότι περιουσιακά στοιχεία του Δήμου θα παραδίδονται σε τρίτους στους
οποίους ουδείς έλεγχος θα μπορεί να ασκηθεί από το Δήμο. Επιπροσθέτως, ο Δήμος αδυνατεί να εξετάσει την
πραγματική κατάσταση των συνεργείων που θα αναλάβουν το έργο των επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων
λόγω της μη συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της μη προσκόμισης από μέρους τους οποιουδήποτε στοιχείου που
να διασφαλίζει τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία τους, όπως ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο,
πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης, θέσεως σε εκκαθάριση κλπ., με αποτέλεσμα, πέραν των άλλων,
να καθίσταται αβέβαιη και η εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών.
Η εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ:
υπέβαλλε προσφορά για τις κατηγορίες: 1 «επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων» 2 «επισκευή
σαρώθρων» και 3 «επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (φορτωτών, σκαπτικών)». Απορρίπτεται η προσφορά
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που κατέθεσε για την κατηγορία 1 καθώς δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που ορίζονται στο άρθρο
2 της μελέτης για την επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων. Η προσφορά της εταιρείας για τις υπόλοιπες
κατηγορίες (2,3) γίνεται δεκτή καθώς πληροί τους όρους της 1205/2016 διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
92/2015 μελέτης του Δήμου.
Η εταιρεία ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ:
υπέβαλλε προσφορά για τις κατηγορίες: 2 «επισκευή σαρώθρων» 5 «Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων
(λεωφορεία,) (πλαίσιο και αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών» και 6 «Επισκευή
Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Φορτηγών (κλειστών,
ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων».
Απορρίπτεται η προσφορά που κατέθεσε για την κατηγορία 2 γιατί η άδεια λειτουργίας της δεν αναφέρεται σε
μηχανήματα έργου και επιπλέον ο λόγος που τα σάρωθρα ξεχωρίζονται σε κατηγορία από τα άλλα οχήματα είναι ακριβώς
γιατί απαιτείται εξειδίκευση του συνεργείου στους μηχανισμούς της υπερκατασκευής και όχι του πλαισίου. Η προσφορά
της εταιρείας για τις υπόλοιπες κατηγορίες (5,6) γίνεται δεκτή καθώς πληροί τους όρους της 1205/2016 διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές της 92/2015 μελέτης του Δήμου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, διαπίστωσε ότι:
Γίνονται δεκτές οι προσφορές των κάτωθι εταιρειών για τις αντίστοιχες κατηγορίες σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τους όρους της 1205/2016
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 92/2015 μελέτης:
α/α
1
2
3
4
5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Επισκευή
Υπερκατασκευών
Καλαθοφόρων Οχημάτων
Επισκευή Σαρώθρων
Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου
(Φορτωτών, σκαπτικών)
Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων
Επισκευή
οχημάτων
μεταφοράς
προσώπων (λεωφορεία,) (πλαίσιο και
αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών
οχημάτων, μικρών φορτηγών
Επισκευή
Πλαισίων
και
Υπερκατασκευών
Απορριμματοφόρων,
Βυτιοφόρων,
Πλυστικών Κάδων,
Φορτηγών
(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή
μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων
Καλαθοφόρων Οχημάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ (ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)


Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ




ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ




ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ




ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, για την έγκριση ή μη του ανωτέρω Πρακτικού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
-Την εισήγηση της προέδρου
-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΔΑ: Ω62ΟΩΞ1-ΡΩΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 8983/18-4-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών και Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών του Δήμου, για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο:
«Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού».
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1
2

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Βασιλική Μπουφούνου

3

Χρύσα Παρίση

4. Αγλαϊα Σουρανή
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

