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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού επιτροπής για την
προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη
εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα.
Αριθμός
231

Απόφασης:

Χολαργός σήμερα τη 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 9-11-2018,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία Νικάκη, Πρόεδρο.

Γεωργία Αρβανίτη

Βασιλική Μπουφούνου

Μιχάλη Τράκα

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Γιώργο Ρεμούνδο

Αγλαϊα Σουρανή

Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα

Αθανάσιο
μέλος).

Αυγουρόπουλο

(αναπληρωματικό

Δημήτριο Τούτουζα
Ο κ. Μιχ. Τράκας, προσήλθε στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ.24213/5-11-2018 Πρακτικό Νο 1 της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, το οποίο έχει ως
ακολούθως :
Στον Χολαργό, σήμερα Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή, που συστήθηκε με την
υπ. Αριθ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές
που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 62072 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 20053/19-09-2018 διακήρυξης του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και
αλατοδιανομέα.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βασιλάκης Γεώργιος

2.

Τακτικό Μέλος

Κωνστάντιος Κωνσταντίνος

3.

Τακτικό Μέλος

Φάρκωνας Αρχιμήδης

ΑΔΑ: 7ΤΡ1ΩΞ1-Θ4Δ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 20053/19-09-2018 διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για
την προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 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 62072.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη η 25-10-2018 10.00.00 πμ.
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31/10/2018 10.00.00 πμ. Στη συνέχεια η
επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 62072 και
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μια προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:

1

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ

22/10/2018

15. 17΄.52΄΄

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της
προσφοράς. Στη συνέχεια ο 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 αποσφραγισθεί η προσφορά.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίστηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον
η πρόσβαση στο περιεχόμενο της.
Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του
διαγωνισμού ( 3.1.2.γ ), αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορά είχε λάβει από το
σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :
Προμηθευτής

Α/Α

προσφοράς

συστήματος
1

ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ

111019

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ και των τεχνικών προδιαγραφών του
φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα που προσφέρει, από τα ηλεκτρονικά
αρχεία με αριθμό προσφοράς 111019 καθώς και αυτά του φακέλου που απέστειλε στον προβλεπόμενο χρόνο, αυτά
βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
Η Επιτροπή σε νέα συνεδρίαση, θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές και θα συντάξει την σχετική εισήγηση
προς την Οικονομική Επιτροπή, για την ανάθεση της προμήθειας.
Ο Πρόεδρος

Βασιλάκης Γεώργιος

Τα Μέλη

Κωνστάντιος Κωνσταντίνος

Φάρκωνας Αρχιμήδης
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Ακολούθως, η Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών και το με αριθ. πρωτ. 24940/9-11-2018 Πρακτικό Νο 2 της ίδιας
Επιτροπής, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Στον Χολαργό, σήμερα Πέμπτη 8/11/2018 και ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ.
Αριθ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθμό 62072 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 20053/19-09-2018
διακήρυξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική
λεπίδα και αλατοδιανομέα.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Βασιλάκης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Κωνστάντιος Κωνσταντίνος, Τακτικό Μέλος
3. Φάρκωνας Αρχιμήδης, Τακτικό Μέλος
Η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στο δικτυακό τόπο του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 08-11-2018 και ώρα 09:42:59 όπως γνωστοποιήθηκε στον ανωτέρω προμηθευτή με ηλεκτρονικό μήνυμα
και κατέγραψε την προσφερόμενη τιμή όπως παρακάτω :
38.600 € επί πλέον ΦΠΑ (24%) 9.264 € δηλαδή συνολικά 47.864 €
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τους όρους και τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 20053/19-9-2018 Διακήρυξης
2. Την υπ’ αριθ. 2018040 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου
3. Το υπ αρίθμ 24213 /5-11-2018 πρακτικό της επιτροπής, ελέγχου των δικαιολογητικών της εταιρείας ΥΙΟΙ Ν
ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ
4. Την ισχύουσα νομοθεσία
5. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ
Γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας : ΥΙΟΙ Ν
ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ.
Για την διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Βασιλάκης Γεώργιος

Τα Μέλη

Κωνστάντιος Κωνσταντίνος

Φάρκωνας Αρχιμήδης
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:




Την εισήγηση της Προέδρου.
Τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση
Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων,
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 24213/5-11-2018 και 24940/9-11-2018 Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 αντίστοιχα,
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την
προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα.
β. Την ανάδειξη της Εταιρείας «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.», ως Προσωρινού Αναδόχου της ανωτέρω Προμήθειας,
αντί συνολικής Τιμής Προσφοράς 47.864,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.
4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βασιλική Μπουφούνου
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αγλαϊα Σουρανή.
Μιχάλης Τράκας.
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Δημήτριος Τούτουζας

