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Χολαργός σήμερα την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00
π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 7-5-2021, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
ασκών καθήκοντα Προέδρου)
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας
Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης
Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής
Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης
και συμμετείχε στην συζήτηση και ψηφοφορία του 3ου ,4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου, 10ου, 11ου, 12ου
και 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 7894/5-52021 Πρακτικό 2: Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
του συνοπτικού διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου
– Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ. Η. Ο)»
και εισήγηση για κατακύρωση σύμβασης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου, της
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, ως ακολούθως:
Στου Παπάγου, στις 5-05-2021, ημέρα Τετάρτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών, που συστάθηκε με την υπ. αριθ. 77/23-03-2021 (ΑΔΑ:
6ΦΛΜΩΞ1-Φ0Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: :
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», σύμφωνα με την
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υπ’ αριθ. 12021012 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου, τους όρους και τις διατάξεις της
υπ’ αριθ. πρωτ. 5446/26-03-2021 (21PROC008339487) Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής και αξιολόγησης προσφορών, που είχε απαρτία,
παρέστησαν οι:
1. Κων/νος Κωνστάντιος, Πρόεδρος
2. Άννα Τσιρογιάννη, Μέλος
3. Απόστολος Φάρκωνας, Μέλος
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6192/06-04-2021 Πρακτικό1 διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)» , η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα
«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΕ» Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι, ΤΚ 15232, ως προσωρινού
αναδόχου.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. με αριθμό 100/14-04-2021, (ΑΔΑ
9Ν55ΩΞ1-8ΘΑ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια, στις 14-04-2021, η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε (με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) στον ένα και μοναδικό προσφέροντα και προσωρινό ανάδοχο του
διαγωνισμού, μαζί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6795/14-04-2021 πρόσκληση του Τμήματος
Προμηθειών ώστε, να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα,
(ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
δηλαδή τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 14/04/2021 (με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα τον υπ’ αριθ. πρωτ.
7393/23-04-2021 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου, μονογραφή των
δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών, από τον οποίο προέκυψε ότι όλα τα δικαιολογητικά
που κατατέθηκαν είναι πλήρη και σωστά και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 13
της διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προτείνει
προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στον οικονομικό φορέα
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«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 094437210 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι του ποσού των € 36.399,99,
πλέον ΦΠΑ 24% € 8.735,99 δηλ. συνολικά € 45.135,98, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% και την ανάδειξη αυτού ως οριστικού αναδόχου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

1.

Κων/νος Κωνστάντιος, Πρόεδρος

2.

Άννα Τσιρογιάννη, Μέλος

3.

Απόστολος Φάρκωνας, Μέλος

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1.Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 7894/5-5-2021 Πρακτικό 2: Αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού: «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ. Η. Ο)» και εισήγηση για κατακύρωση
σύμβασης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου, της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών.
2. Κατακυρώνει την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)», στον οικονομικό φορέα «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 094437210 ΔΟΥ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, έναντι του ποσού των € 36.399,99, πλέον ΦΠΑ 24% € 8.735,99 δηλ.
συνολικά € 45.135,98, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναδεικνύει αυτόν ως
οριστικό ανάδοχο.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή
της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
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